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Justificarea proiectului 

<justificarea trebuie sa raspunda criteriilor finantatorului si statutului asociatiei/organizatiei care va 
desfasura proiectul; exemplul de mai jos a fost propus liniei de finantare administrate de FDSC – 
fondul ONG> 

Exemplu:  

- Proiectul este relevant pentru obiectivele finantatorului deoarece contribuie la: dezvoltarea 
si implementarea de servicii de informare si consiliere, servicii care vor fi oferite in <indicati 
localitatile in care veti desfasura proiectul> si care sunt adresate persoanelor aflate la risc 
de a dezvolta diabet zaharat (in general persoane de peste 60 de ani) sau cele care deja au 
fost diagnosticate cu diabet zaharat; intarirea capacitatii lor organizationale a asociatiei; 
promovarea abordarilor noi si inovatoare in scopuri sociale; sporirea credibilitatii si 
vizibilitatii sectorului societatii civile prin extinderea colaborarilor acestor organizatii cu 
administratii locale si cabinete medicale rurale; si intarirea capacitatii institutionale si 
operationale a organizatiilor neguvernamentale participante (obiective specifice 
componentei sociale). Organizatiile de pacienti si in special cele pentru persoanele cu diabet 
nu au fost niciodata sustinute prin programe de finantare guvernamentale sau 
internationale, conducind la degradarea structurii si serviciilor acestor organizatii. 

Diabetul este o afectiune cronica care nu poate fi vindecata. Persoanele diagnosticate cu diabet pot 
insa sa desfasoare o viata apropiata de normal daca se asigura conditiile necesare unei bune 
administrari a bolii. Cand aceste conditii esentiale nu sunt satisfacute costurile sociale si materiale 
cresc exponential putandu-se ajunge la disabilitate sau deces prematur. Pe langa asistenta medicala, 
medicatie si dispozitive medicale specifice este recunoscut ca la succesul schemelor de tratament 
contribuie fundamental educatia terapeutica clinica cat si cea non clinica (asigura aderenta la 
tratamentul prescris, si modificarile comportamentale impuse de prezenta unei afectiuni cronice: 
scadere in greutate, regim alimentar sanatos, desfasurarea unei activitati fizice constante, stoparea 
fumatului sau a abuzului de alcool, etc.). Numarul oficial al persoanelor cu diabet din Romania este 
de 991500 (Ministerul Sanatatii- 2016 ) dar un studiu populational recent la nivel de tara (2014) 
indica o prevalenta mult mai mare (1600000 de persoane, adica 11% din populatia adulta). In 2012 
au fost inregistrate aproximativ 186 de cazuri noi pe zi. In 2010 fondurile alocate Programului 
National de Diabet au reprezentat sub 70EUR/persoana/an. Succesul acestei investitii (si asa redusa) 
depinde in masura covarsitoare de modul in care persoanele cu diabet reusesc sa adere la 
recomandarile personalului medical mai ales in ceea ce priveste imbunatatirea stilului de viata si 
respectarea medicatiei prescrise. Prin numarul persoanelor afectate, prin faptul ca diabetul nu poate 
fi inca lecuit si prin faptul ca exista o delimitare clara a populatiei tinta, persoanele cu diabet 
reprezinta o minoritate a carei probleme localitati depasesc spatiul clinic si au impact direct asupra 
vietii sociale, economice si de familie. In mediul rural persoanele cu afectiuni cronice sunt 
dezavantajate din mai multe puncte de vedere: personalul medical din cadrul cabinetelor medicale 
locale are pregatire generala (medici si asistente medicale generaliste); cabinetele nu poseda 
instrumentarul si consumabilele necesare pentru evaluarea starii de sanatate sau pentru 
determinarea prezentei diabetului la persoanele aflate la risc (glucometre, teste de glicemie sau 
glicozurie, instrumente practice de evaluare precum liste de verificare, proceduri de urmat in cazuri 
de urgenta, etc.); preponderenta activitatilor curative in comparatie cu cele preventive,  astfel incit 
persoanele aflate la risc sau deja diagnosticate trebuind sa se deplaseze la centrele de specialitate 
din orase fara a fi existat o filtrare primara la nivelul cabinetului local. Conditiile de viata din zonele 
rurale au de asemenea un impact esential negativ asupra starii de sanatate si a aderentei la 
tratament.  In prezent este recunoscut pe plan medical ca declansarea diabetului la persoanele 
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aflate la risc sau a complicatiilor tardive la persoanele deja diagnosticate pot fi intirziate sau evitate 
prin activitati de preventie primara si secundara, in care serviciul de informare si consiliere este 
esential. 
Aderenta scazuta la tratament a fost demonstrata in mai multe studii clinice internationale, 
ajungand in cazul diabetlui la sub 20% (Marea Britanie). De asemenea s-a demonstrat prin studii 
clinice ca programele de educatie terapeutica clinica conduc la rezultate imbunatatite dar acestea se 
degradeaza dupa o perioada si este necesara interventia cu ajutorul unor programe de suport oferite 
de voluntari. Aceste programe contribuie la stabilizarea si mentinerea bunelor rezultate (SUA, 
Franta).  

Obiectivele proiectului 
<aici trebuie specificate obiectivele pe care vi le propuneti in cadrul proiectului, plecind de la 

intrebarea: „ce ne asteptam sa obtinem la finalizarea proiectului”> 

Obiectivul general al proiectului este ca la finalizarea lui <asociatia care va implementa proiectul> a 

persoanelor cu diabet sa fie pregatita si sa furnizeze servicii de informare si consiliere pentru 

persoane aflate la risc de a dezvolta diabet sau pentru persoane deja diagnosticate cu diabet in 

<indicati zonele tinta ale proiectului>, contribuind la serviciile de preventie primara si secundara 

oferite de cabinetele locale, informarea populatiei generale cu privire la diabet si importanta unui 

stil de viata adecvat/sanatos. Organizatia va demonstra cresterea capacitatii institutionale prin 

furnizarea de noi servicii de informare si consiliere, prin abordari inovative pentru preventia primara 

si asigurarea aderentei la tratatment, prin extinderea ariei de acoperire a activitatilor organizatiilor 

dincolo de centrele urbane de rezidenta, prin cresterea numarului de membri din zonele tinta, prin 

extinderea si imbunatatirea colaborarii cu administratii locale si specialisti (medici, asistente, 

asistenti sociali), prin participarea la retelele din care fac parte aplicantul principal si partenerii. 

Proiectul propus contribuie la cresterea accesului la servicii de sanatate si sociale a unui numar de 

cel putin XXXXX <indicati numarul persoanelor prevazute a beneficia de proiect> persoane din zonele 

tinta selectate.  

Obiectiv specific 1: La finalizarea proiectului o organizatie a persoanelor cu diabet isi imbunatateste 

capacitatea organizationala prin dezvoltarea si implementarea de servicii de informare si consiliere 

pentru persoanele cu diabet din xxx localitati tinta (grup dezavantajat), prin cresterea vizibilitatii, 

cresterea numarului de membri, prin imbunatatirea vizibilitatii si conlucrarii cu xxx administratii 

locale si cabinete medicale rurale, prin participarea la retelele din care fac parte aplicantul si 

partenerii, si prin atragerea a cel putin unui nou sponsor.  

Un numar de xxx de membri ai organizatiei vor fi instruiti pentru acordarea de servicii de informare 

si consiliere pentru persoanele aflate la risc sau care sunt deja diagnosticate cu diabet. Reprezentanti 

ai organizatiei vor primi asistenta tehnica pentru stringere de fonduri, cresterea vizibilitatii 

organizatiilor, atragere de noi membri, imbunatatirea relatiei cu autoritati locale si specialistii din 

zonele de interventie.  

Obiectiv specific2: Personalul medical din localitatile tinta selectate sunt instruite pentru preventia 

primara si secundara a diabetului. Personalul medical este inclus in reteaua de specialitate a 

medicilor de familie si in reteaua educatorilor in diabet. 

Cel putin xxx cadre medicale din localitatile selectate vor fi instruite pentru preventia primara si 

secundara in diabet si vor primi instrumente de lucru (checklist, ghiduri de practica). Cadrele 
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medicale participante la program sunt incluse in retelele medicilor de familie si a asistentilor 

educatori in diabet pentru continuarea asistentei tehnice si dupa finalizarea proiectului.  

Obiectiv specific 3: Cel putin xxx persoane aflate la risc de a dezvolta diabet, si cel putin 750 de 

persoane deja diagnosticate cu diabet din localitatile selectate beneficiaza de servicii de  informare, 

consiliere si servicii de preventie primara si secundara pentru intirzierea sau evitarea instalarii 

diabetului sau a complicatiilor tardive ale acestuia. 

Prin campanii de informare si depistare activa reprezentanti ai organizatiei de pacienti si cadrele 

medicale vor asigura un acces crescut a populatiei tinta (grup defavorizat) la servicii medicale, 

informatii corecte si la consiliere de specialitate. Prin instruirea personalului medical se asigura 

filtrarea primara a persoanelor aflate la risc sau a celor cu diabet diagnosticat inainte de referirea lor 

catre cabinetele de specialiate din centrele de diabet urbane, prin aceasta realizindu-se un efort 

financiar mai scazut pentru pacienti si o scadere a volumului de pacienti care solicita servicii de 

specialitate. De asemenea se asigura o crestere a calitatii actului medical in zonele  tinta.   

Prin serviciile oferite de asociatie in colaborare cu cadrele medicale la nivel local se asigura practica 

si experienta necesare pentru replicarea acestui tip de servicii si in alte locatii, producerea de 

evidente privind prevalenta reala a diabetului la nivelul zonelor rurale tinta, constientizarea de catre 

cadrele medicale si autoritatile locale a importantei activitatilor de preventie, creste vizibilitatea 

organizatiilor de pacienti la nivel local, si profesionalismul in desfasurarea unor activitati sociale, 

precum si participarea la retele de organizatii care sa ofere suportul profesional unei bune activitati.   

Evidentele strinse in cadrul proiectului asigura premizele identificarii si atragerii de noi sponsori 

pentru activitatile organizatiilor de pacienti participante. 

Definirea grupului tinta 
Beneficiarul direct al proiectului este o organizatie neguvernamentala  si personalul medical din 

zonele tinta selectate. Beneficiarii indirecti sunt reprezentati de cel putin xxx persoane aflate la risc 

de a dezvolta diabet si cel putin xxx persoane deja diagnosticate cu diabet, precum si de populatia 

generala a zonelor tinta (aproximativ  xxx  de locuitori) 

Criterii de selectie a localitatilor tinta: vor fi/au fost  selectate cate xxx localitati care nu se afla in 

apropierea unor centre medicale urbane, localitati care au un dispensar functional cu personal 

interesat de a participa la activitati de formare, informare, preventie si depistare activa a diabetului 

si a complicatiilor tardive ale acestuia, localitati in care administratia locala este deschisa pentru 

colaborare, localitati aflate eventual in zone defavorizate. 

Criterii de selectie pentru beneficiarii secundari: persoane aflate la risc pentru a dezvolta diabet 

(conform criteriilor de risc existente si a ghidurilor de practica dezvoltate in Romania) si persoane 

deja diagnosticate cu diabet si aflate in tratament la cabinetelor medicale din localitatile tinta.  

Descrierea activitatilor 
<exemple de activitati: adaptati lista activitatilor cu ceea ce va propuneti contret sa realizati; liste de 

mai jos este cu titlul de exemplu> 
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A1 Managementul programului 

Scop: se asigura activitatile de management, coordonare, decizie, raportare, contractare, colaborare, 

PR si monitorizare 

Rezultate asteptate: programul este coordonat pentru atingerea obiectivelor generale si specifice in 

limitele de timp asumate prin contract; rapoartele periodice sunt intocmite si transmise la timp; se 

asigura contractarea si urmarirea obligatiilor contractuale cu terti furnizori sau colaboratori; este 

asigurata colaborarea cu alte asociatii, PR, publicitate si informare corecta asupra programului; se 

asigura coordonarea intre diferitii participanti la program. 

Locul: secretariatul proiectului 

Responsabil: Coordonatorul de program/ Echipa de implementare a Proiectului/ Consiliul de 

Coordonare 

(1) Angajarea/contractarea personalului responsabil de implementarea proiectului (in functie de 

bugetul propus si amploarea proiectului) 

(2)  Cooptarea membrilor in Consiliul de Coordonare a programului (CC) si definirea 

responsabilitatilor acestora (xxx persoane reprezentand ...............), elaborarea conventiilor de 

colaborare cu acestia; – responsabil ............. 

(3) <daca este nevoie> Inchirierea unui spatiu pentru secretariatul proiectului; dotarea spatiului cu 

mobilier si echipamente de comunicatie si IT, asigurarea sigurantei secretariatului si a 

echipamentelor; acesta va fi locul de centralizare a intregii documentatii privind buna desfasurare si 

acuratetea proiectului, a sistemului de implementare, monitorizare, evaluare si sintetizare, locul 

desfasurarii sedintelor periodice ale Echipei de Proiect (EP) si membrilor din Consiliul de 

Coordonarea - responsabil ........... 

(4) <daca este nevoie> Selectarea si contractarea furnizorilor de servicii (telefonie fixa si mobila, 

internet, service IT, editura/tipografie, etc.) ; – responsabil ........... 

(6) Procedura de comunicare si decizie intre echipa de program, Consiliul de Coordonare, asociatiile 

participante si institutiile locale este elaborata si implementata – responsabil ............. 

(7) Un sistem de monitorizare a derularii programului este elaborat si implementat- responsabil .......  

(8) Un sistem de evaluare a impactului programului este elaborat si implementat (chestionare de 

evaluare a cunostiintelor despre boala si gestionarea ei destinate persoanelor cu diabet inscrise in 

program, chestionare de evaluare a gradului de satisfactie al acestora, chestionare de autoevaluare 

organizationala, formulare de feedback si sugestii de imbunatatire asupra programului destinate 

voluntarilor, cadrelor de specialitate , asociatiilor implicate, etc) – responsabil ......... 

(9) Instrumentele de monitorizare si evaluare sunt aprobate, si produse, responsabil ........... 

(10) Sedinte periodice ale Echipei de Proiect si Consiliului de Coordonarea pentru informare, sinteza, 

analiza a datelor/rezultatelor si ajustare din timp a planului de actiuni acolo unde este cazul – 

responsabil .................... 

A2 Promovarea programului, lansare si inchidere 

Scop: Promovarea programului si a finantatorilor (OS1, OS2, OS3) 
Rezultate asteptate: Autoritati si presa afla despre demararea si obiectivele programului; populatia 
din localitatile selectate este informata despre scopul si activitatile proiectului, rezultatele 
programului sunt facute publice 
Loc: localitatile selectate, internet 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, Consiliul de Coordonare 
(1) Este organizata o conferinta de presa pentru lansarea programului– responsabil ................  
(2) Continutul materialelor de promovare este produs si agreat de Consiliul de Coordonare 
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(3) Materialele de promovare sunt produse- responsabil ................... 
(4) Materialele de promovare sunt distribuite in teritoriu – responsabil ..................... 
(5) Continutul paginii de web este elaborat si implementat – responsabil ................... 
(6) Se asigura actualizarea periodica a paginii de web –responsabil Echipa de coordonare a 
proiectului 
(7) Rezultatele privind evolutia indicatorior programului si perceptia asupra programului sunt 
colectate local, sintetizate si transmise central – responsabil .............. 
(8) Echipa de proiect sintetizeaza rezultatele si perceptia asupra programului si se aduc imbunatatiri 
programului 
(9) Prezentarea programului, a rezultatelor intermediare la ..................<eveniment de specialitate, 
etc>  si prin materiale informative - responsabil ................... 
 (10) Se organizeaza o conferinta de presa la finalul proiectului (comunicarea rezultatelor finale,a 
modelului elaborat, exemple de best practice etc) –responsabil ......................  
 

A3 Identificarea zonelor de interventie si a partenerilor locali; negocierea conventiilor 

de colaborare 

Scop: Selectarea zonelor de interventie (OS2, OS3) 
Rezultate asteptate: xxx  localitati sunt selectate pentru a participa la proiect. Administratia locala si 
personalul medical consimt pentru implementarea proiectului.  
Loc: ........................... 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, Consiliul de Coordonare 

(1) Prin cooperare cu centrele de diabet judetene si filialele asociatiei medicilor de familie se 

identifica cele mai afectate zone rurale precum si cele mai cooperante administratii si 

cabinete medicale  

(2) Echipa de proiect viziteaza zonele rurale recomandate si discuta cu administratia locala si 

personalul medical despre oportunitatea implementarii proiectului 

(3) In zonele care prezinta interes si motivatie pentru sustinerea proiectului se negociaza 

conventiile de colaborare cu cabinetele medicale si administratia locala (primarii) 

(4) Se semneaza conventii de colaborare cu localitatile selectate 

(5) Se convine calendarul activitatilor pentru fiecare localitate 

A4 Instruire pentru voluntarii organizatiilor tinta 

Scop: Pregatirea voluntarilor din organizatie si a personalului medical din localitatile selectate pentru 
a implementa serviciul de preventie, informare si consiliere (OS1, OS2) 
Rezultate asteptate: Voluntari/reprezentanti ai asociatiei au cunostintele privind managementul 
voluntarilor, voluntarii necesari pentru implementarea proiectului sunt selectati si pregatiti; 
personalul medical din localitatile selectate este instruit pentru implementarea proiectului. 
Loc: ..................................... 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului 

(1) xxx membri din asociatie participa la un program de instruire pentru atragerea, 
managementul si mentinerea voluntarilor 

(2) Participantii la programul de instruire elaboreaza cite un plan de activitati pentru atragerea 
si mentinerea de voluntari in asociatii 

(3) Sunt selectati xxx  voluntari din asociatie care sa participe la implementarea proiectului in 
localitatile selectate. Voluntarii sunt selectati in functie de motivatie, initiativa, 
disponibilitate, grupa de virsta. 

(4) Voluntarii selectati participa la un program de instruire (xxx sesiuni a cate xxx zile) focalizate 
pe programarea si implementarea unei campanii de preventie, informare si consiliere  
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A5 Instruire pentru cadrele medicale din zonele tinta 

Scop: Pregatirea personalului medical din localitatile tinta pentru a implementa serviciul de 
preventie, informare si consiliere (OS1, OS2) 
Rezultate asteptate: Personalul medical din localitatile selectate este instruit pentru implementarea 
proiectului. 
Loc: ....................................... 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului 

(1) Medicii de familie din localitatile selectate participa la o sesiune de instruire legata de 
administrarea diabetului, instrumente de preventie primara si secundara in diabet 

(2) Asistentele medicale din zonele rurale tinta participa la o sesiune de instruire legata de 
instrumente de preventie primara si secundara in diabet, comorbiditati in diabet, depistare 
activa a persoanelor la risc sau a celor inca nediagnosticate. 

 

A6 Crearea grupurilor locale de suport;  

Scop: Asigurarea sustenabilitatii actiunilor proiectului, insusirea proiectului la nivelul comunitatilor 
locale, responsabilizarea factorilor locali pentru urmarirea activa a starii comunitatii si a persoanelor 
aflate la risc sau in situatii dificile (OS3) 
Rezultate asteptate: In fiecare din localitatile tinta se constituie grupuri de suport care faciliteaza 
desfasurarea campaniei de preventie primara, informare si consiliere; Grupurile de suport se 
autosustin si isi extind activitatea pentru rezolvarea altor probleme medicale sau sociale ale 
comunitatii;  
Loc: ................................ 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, asociatiile locale 

(1) In cadrul fiecarei localitati sunt identificate persoanele active, cu functii de raspundere, cu 

disponibilitate si interes de participare 

(2) Fiecare grup de suport este instruit cu privire la modalitatile si instrumentele pe care le 

poate utiliza pentru solutionarea problemelor sociale locale.  

(3) Fiecare grup de suport dezvolta un plan de actiune pentru 12 luni in care sunt identificate 

probleme locale si modalitati de interventie pentru depasirea lor 

(4) Fiecare grup de suport este pregatit pentru a sustine campania de preventie primara, 

informare si consiliere 

A7 Implementarea serviciului de preventie, informare, si consiliere 

Scop: Implementarea serviciului de preventie, informare si consiliere (OS1, OS2, OS3) 
Rezultate asteptate: In localitatile selectate se desfasoara cate o campanie de preventie, informare 
si consiliere. Sunt identificate persoane aflate la risc de a dezvolta diabet, sunt identificate persoane 
cu diabet dar care nu au fost inca diagnosticate, sunt consiliate persoanele cu diabet privind 
importanta preventiei secundare, ajustarea stilului de viata, respectarea recomandarilor medicale, 
drepturi si responsabilitati 
Loc: ................................... 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, Echipa de implementare a proiectului (voluntarii 

instruiti), Personal medical din zonele rurale tinta, grupurile de suport din zonele tinta 

(1) Cabinetele medicale locale asigura masuri de preventie primara, identificarea persoanelor 

aflate la risc, si identificarea persoanelor cu potential de dezvoltare a complicatiilor tardive 

ale diabetului 
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(2) Echipa de implementare cu sprijinul grupurilor locale de suport si a personalului medical 

desfasoara o campanie de informare cu privire la diabet (distribuire de material informativ, 

sesiuni de informare si discutii privind importanta responsabilizarii si auto administrarii 

oricarei afectiuni cronice) 

(3) Personalul medical si voluntarii ofera servicii de screening (determinarea indicelui de 

greutate, determinarea glicemiei, determinarea semnelor unor complicatii tardive frecvente) 

informare si consiliere (informare cu privire la serviciile medicale si sociale pentru care 

persoanele pot apela, rezolvarea situatiilor complexe: scoala, sarcina, implicatii psihologice, 

financiare sau de natura sociala, date statistice, evidente medicale care sustin importanta 

abordarii responsabile a oricarei afectiuni cronice, alte servicii oferite la nivelul judetului, 

etc.) la nivelul populatiei fiecarei zone tinta 

(4) Se popularizeaza grupurile de suport locale si asociatiile care participa la program 

A8 Colectarea rezultatelor  

Scop: Strangerea evidentelor care sa sustina desfasurarea de astfel de programe in viitor sau in alte 
locatii, pentru atragerea de sponsori, sustinerea importantei actiunilor preventive la nivel de mase si 
sustinerea actiunilor de depisatare activa; imbunatatirea abordarii si modalitatilor de actiune (OS1, 
OS3) 
Rezultate asteptate: Rezultatele statistice ale serviciului de preventie primara, informare si 
consiliere sunt colectate si prelucrate; este estimata perceptia proiectului la nivelul autoritatilor 
locale, a personalului medical si al populatiei generale din zonele rurale tinta. 
Loc: localitatile selectate 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, echipa de implementare a proiectului, grupurile de 

suport locale 

(1) Formularele de colectare a rezultatelor si chestionarele de evaluare a satisfactiei 

participantilor sunt distribuite in cele sase zone rurale 

(2) Datele din formulare si chestionare sunt centralizate si raportate 

(3) Sunt considerate ajustarile necesare pentru imbunatatirea abordarilor si interventiilor 

pentru cresterea eficientei serviciului. 

(4) Sunt pregatite versiunile imbunatatite ale programului de interventie cu exemple statistice 

din cadrul campaniilor 

(5) Sunt pregatite rapoartele finale, lectiile invatate, exemple de succes sau insucces in 

abordarea unui astfel de serviciu 

(6) Materialele privind experienta aplicarii acestui proiect sunt facute publice / impartasite cu 

organizatii similare din tara 

A9 Atragerea de noi membri si sponsori 

Scop: Atragerea de noi membri in organizatie ; atragerea de noi sponsori pentru activitatile 
organizatiei, crearea de retele judetene pentru schimb de informatii si suport reciproc (OS1, OS2) 
Rezultate asteptate: organizati inregistreaza o crestere a numarului membrilor; organizatia atrage 
cel putin un nou sponsor. 
Loc: ...................................................... 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, echipele de suport din zonele rurale tinta, echipa 

de implementare a proiectului 

(1) Sunt puse in aplicare planurile de actiune dezvoltate la nivelul organizatiei pentru atragerea 

si retentia de voluntari 
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(2) Informatii despre activitatile asociatiei sunt facute publice 

(3) Potentiali donatori sunt identificati si implicati in activitatile organizatiei 

(4) Organizatia isi elaboreaza si demareaza un plan de activitati continuu pentru atragerea de 

noi membri si noi sustinatori/sponsori 

A10 Asistenta tehnica pentru continuare si replicare 

Scop: Acordarea de asistenta tehnica specializata pentru replicarea proiectului (OS1) 
Rezultate asteptate: Cel putin xxx organizatii similare din tara primesc asistenta tehnica in aplicarea 
unui astfel de proiect. In functie de necesitati, personalul medical este sustinut profesional de 
membrii asociatiilor partenere (solicitantul si partenerii) 
Loc: ........................................ 
Responsabil: Echipa de coordonare a proiectului, Echipa de implementare a proiectului, grupurile de 

suport locale, specialisti participanti la implementarea proiectului 

(1) Rezultatele proiectului sunt popularizate prin intermediul organizatilor partenere si a 

retelelor din care acestea fac parte (medici de familie, asistente, asociatii de pacienti, 

asociatii de asistenta sociala) 

(2) Specialistii acorda asistenta tehnica pentru cel putin xxx organizatii care intentioneaza sa 

implementeze astfel de proiecte 

Planul de activitati 
 Activitatea  Trim1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 .... .... .... .... 

A1 Managementul proiectului         

1.1 Angajarea personalului 
proiectului– responsabil ....... 

        

1.2 Cooptarea membrilor in 
Consiliul de Coordonare a 
programului (CC) si definirea 
responsabilitatilor acestora 
(trei persoane reprezentand 
solicitantul si asociatiile 
partenere), elaborarea 
conventiilor de colaborare cu 
acestia; – responsabil ......... 

        

1.3 Selectarea si contractarea 
furnizorilor de servicii (spatiu, 
telefonie fixa si mobila, 
internet, service IT, 
editura/tipografie, asigurarea 
sigurantei secretariatului si a 
echipamentelor etc.) – 
responsabil CP si Asistent de 
Proiect (AP) 

        

1.4 Achizitii (dotare si 
echipamente)  - responsabil CP 
si AP 

        

1.5 Procedura de comunicare si 
decizie intre echipa de 
program, Consiliul de 
Coordonare, asociatiile 
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participante si institutiile locale 
este elaborata si implementata 
– responsabil CP.  

1.6 Un sistem de monitorizare a 
derularii programului este 
elaborat si implementat- 
responsabil CP 

        

1.7 Un sistem de evaluare a 
impactului programului este 
elaborat si implementat 
(chestionare de evaluare a 
perceptiei programului, 
chestionare de autoevaluare 
organizationala, formulare de 
feedback si sugestii de 
imbunatatire asupra 
programului destinate 
voluntarilor, cadrelor de 
specialitate , asociatiilor 
implicate, etc) – responsabil 
CP, CC 

        

1.8 Sedinte periodice ale Echipei 
de Proiect si Consiliului de 
Coordonarea pentru 
informare, sinteza, analiza a 
datelor/rezultatelor si ajustare 
din timp a planului de actiuni 
acolo unde este cazul – 
responsabil CP, AP si CC 

        

A2 Promovarea programului, 
lansare si inchidere 

        

2.1 Conferinta de presa pentru 
lansarea proiectului – 
responsabil CP, AP 

        

2.2 Continutul materialelor de 
promovare este produs si 
agreat de Consiliul de 
Coordonare– responsabil CC, 
AP, CC 

        

2.3 Materialele de promovare sunt 
produse- responsabil CP 

        

2.4 Materialele de promovare sunt 
distribuite in teritoriu – 
responsabil CP si CC 

        

2.5 Continutul paginii de web este 
elaborat si implementat – 
responsabil CP, CC  

        

2.6 Se asigura actualizarea 
periodica a paginii de web –
responsabil AP  
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2.7 Rezultatele privind evolutia 
indicatorior programului si 
perceptia asupra programului 
sunt colectate local, sintetizate 
si transmise central – 
responsabil : ..... 

        

2.8 Echipa de proiect si CC 
sintetizeaza rezultatele si 
perceptia asupra programului 
la nivel de tara si se aduc 
imbunatatiri programului 

        

2.9 Prezentarea programului, a 
rezultatelor intermediare la 
<eveniment/e>  si prin 
materiale informative - 
responsabil CP 

        

2.11 Conferinta de presa la finalul 
proiectului (comunicarea 
rezultatelor finale,a modelului 
elaborat, exemple de best 
practice etc) –responsabil CP, 
AP, cele doua asociatii  

        

A3 Identificarea zonelor de 
interventie si a partenerilor 
locali; negocierea conventiilor 
de colaborare  

        

3.1 Prin cooperare cu centrele de 
diabet judetene si filialele 
asociatiei medicilor de familie 
se identifica cele mai 
cooperante administratii si 
cabinete medicale– responsabil 
CP, AP, CC  

        

3.2 Echipa de proiect viziteaza 
zonele rurale recomandate si 
discuta cu administratia locala 
si personalul medical despre 
oportunitatea implementarii 
proiectului – responsabil CP 

        

3.3 In zonele care prezinta interes 
si motivatie pentru sustinerea 
proiectului se negociaza 
conventiile de colaborare cu 
cabinetele medicale si 
administratia locala (primarii) – 
responsabil CP 

        

3.4 Se semneaza conventii de 
colaborare (localitati selectate) 
– responsabil CP 

        



Model de proiect Pagina 11 
 

3.5 Se convine calendarul 
activitatilor pentru fiecare 
localitate - – responsabil CP 

        

A4 Instruire pentru voluntarii 
organizatiei 

        

4.1 xxx  din asociatie participa la 
un program de instruire pentru 
atragerea, managementul si 
mentinerea voluntarilor – 
asociatiile locale, CP 

        

4.2 Participantii la programul de 
instruire elaboreaza cite un 
plan de activitati pentru 
atragerea si mentinerea de 
voluntari in asociatie – 
asociatiile locale, CP 

        

4.3 Sunt selectati xxx voluntari din 
asociatie care sa participe la 
implementarea proiectului in 
localitatile selectate. Voluntarii 
sunt selectati in functie de 
motivatie, initiativa, 
disponibilitate, grupa de virsta. 
– responsabil CP 

        

4.4 Voluntarii selectati participa la 
un program de instruire (cate 2 
sesiuni a cate 2 zile) focalizate 
pe programarea si 
implementarea unei campanii 
de preventie, informare si 
consiliere– responsabil CP, AP 

        

A5 Instruire pentru cadrele 
medicale din localitatile 
selectate  

        

5.1 Medicii de familie din zonele 
rurale participa la o sesiune de 
instruire legata de 
administrarea diabetului, 
instrumente de preventie 
primara si secundara in diabet– 
responsabil CP, AP 

        

5.2 Asistentele medicale din 
zonele rurale tinta participa la 
o sesiune de instruire legata de 
instrumente de preventie 
primara si secundara in diabet, 
comorbiditati in diabet, 
depistare activa a persoanelor 
la risc sau a celor inca 
nediagnosticate. – responsabil 
CP, AP 
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A6 Crearea grupurilor locale de 
suport  

        

6.1 In cadrul fiecarei localitati 
selectate sunt identificate 
persoanele active, cu functii de 
raspundere, cu disponibilitate 
si interes de participare – 
responsabil CP, AP, asociatiile 
locale 

        

6.2 Fiecare grup de suport 
participa la un program de 
instruire cu privire la 
modalitatile si instrumentele 
pe care le poate utiliza pentru 
solutionarea problemelor 
sociale locale. – responsabil 
CP, AP 

        

6.3 Fiecare grup de suport 
dezvolta un plan de actiune 
pentru xxx luni in care sunt 
identificate probleme locale si 
modalitati de interventie 
pentru depasirea lor– 
responsabil CP, AP 

        

6.4 Fiecare grup de suport este 
pregatit pentru a sustine 
campania de preventie 
primara, informare si 
consiliere– responsabil  AP 

        

A7 Desfasurarea campaniilor de 
informare, depistare activa, 
consiliere 

        

7.1 Cabinetele medicale locale 
asigura masuri de preventie 
primara, identificarea 
persoanelor aflate la risc, si 
identificarea persoanelor cu 
potential de dezvoltare a 
complicatiilor tardive ale 
diabetului 

        

7.2 Echipele de voluntari cu 
sprijinul grupurilor locale de 
suport si a personalului 
medical desfasoara  campanii 
de informare cu privire la 
diabet (distribuire de material 
informativ, sesiuni de 
informare si discutii privind 
importanta responsabilizarii si 
auto administrarii oricarei 
afectiuni cronice) 
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7.3 Se popularizeaza grupurile de 
suport locale si asociatiile care 
participa la program – 
responsabil CP, AP 

        

A8 Colectarea rezultatelor 
campaniei  

        

8.1 Formularele de colectare a 
rezultatelor si chestionarele de 
evaluare a satisfactiei 
participantilor sunt distribuite 
in localitatile selectate. – 
responsabil AP 

        

8.2 Datele din formulare si 
chestionare sunt centralizate si 
raportate– responsabil CP 

        

8.3 Sunt considerate ajustarile 
necesare pentru imbunatatirea 
abordarilor si interventiilor 
pentru cresterea eficientei 
serviciului– responsabil CP, CC 

        

8.4 
 

Sunt pregatite versiunile 
imbunatatite ale programului 
de interventie cu exemple 
statistice din cadrul 
campaniilor– responsabil CP, 
CC 

        

8.5 Sunt pregatite rapoartele 
finale, lectiile invatate, 
exemple de succes sau 
insucces in abordarea unui 
astfel de serviciu– responsabil 
CP, AP, CC 

        

8.6 Materialele privind experienta 
aplicarii acestui proiect sunt 
facute publice / impartasite cu 
organizatii similare din tara – 
responsabil AP 

        

A9 Atragerea de noi membri si 
sponsori 

        

9.1 Sunt puse in aplicare planurile 
de actiune dezvoltate la nivelul 
organizatiei pentru atragerea si 
retentia de voluntari– 
responsabil CP, asociatiile 
locale 

        

9.2 Informatii despre activitatile 
asociatiei sunt distribuite in 
judete– responsabil CP, 
asociatiile locale 

        

9.3 Potentiali donatori sunt 
identificati si implicati in 
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activitatile organizatiei – 
responsabil CP, asociatiile 
locale 

9.4 Organizatia isi elaboreaza si 
demareaza un plan de activitati 
continuu pentru atragerea de 
noi membri si noi 
sustinatori/sponsori – 
responsabil asociatiile locale, 
CP 

        

A10 Asistenta tehnica pentru 
continuare si replicare 

        

10.1 Rezultatele proiectului sunt 
popularizate prin intermediul 
organizatilor partenere si a 
retelelor din care acestea fac 
parte (medici de familie, 
asistente, asociatii de pacienti, 
asociatii de asistenta sociala) – 
responsabil ... 

        

10.2 Expertii acorda asistenta 
tehnica pentru cel putin doua 
organizatii care intentioneaza 
sa implementeze astfel de 
proiecte– responsabil CP, 
experti contractati 

        

          

 

Indicatorii de performanta pentru obiectivele proiectului 

 
Valoarea indicatorilor la 
finalul proiectului 

Surse și mijloace de verificare pentru 
indicatori 

OBIECTIVUL PROIECTULUI (REZULTAT) 1 O organizatie neguvernamentala isi imbunatateste capacitatea 
organizationala prin dezvoltarea si extinderea de servicii de informare si consiliere pentru persoanele cu 
diabet 

Realizare imediată (output) 1 Proiectul este lansat si materialele de suport sunt produse; rezultatele proiectului sunt 
prezentate la finalul proiectului 

Indicator 3.1 Conferinta de presa de lansare a 
proiectului  

1 Eveniment; articole in mass media 

Indicator 3.2 Materialele de suport pentru 
proeict sunt elaborate si produse (flyere, postere, 
instrumente de informare si preventie pentru 
cabinete si locuitori) 

1 pachet Contract tiparire; copii de casa in pachetul 
de documente ale proiectului 

Indicator 1.3 Pagina de web dedicata proiectului 
este realizata si lansata 

1 Pagina de web a proiectului 

Indicator 1.4 Conferinta de presa de inchidere 1 Eveniment; articole in mass media 

Realizare imediată (output) 2 Reprezentanti ai organizatiilor tinta implementeaza cite un proiect de atragere si retentie a 
voluntarilor 

Indicator 2.1 Numarul reprezentatilor instruiti in 
managmentul de voluntari 

xxx Listele de participare la sesiunile de 
training 
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Valoarea indicatorilor la 
finalul proiectului 

Surse și mijloace de verificare pentru 
indicatori 

Indicator 2.2 Numarul de planuri de recrutare si 
retentie de voluntari 

1 Planuri de recrutare, Documentatia 
proiectului 

Realizare imediată (output) 3 Sunt identificati si atrasi voluntari pentru activitati in zonele rurale 

Indicator 4.1 Voluntari atrasi pentru activitati de 
informare, consiliere in diabet 

xxx Contracte de voluntariat, Documentatia 
proiectului 

Indicator 4.2 Numarul voluntarilor care 
finalizeaza cursurile privind organizarea unui 
serviciu de preventie primara, informare si 
consiliere 

xxx Rapoartele de evaluare finala a 
participantilor, Documentatia proiectului 

Realizare imediată (output) 4 Campanii de preventie, informare si consiliere pentru diabet se desfasoara in localitatile 
selectate 

Indicator 4.1 Numarul campaniilor desfasurate 
xxx Rapoarte de monitorizare, Chestionare 

beneficiari 

Indicator 4.2 Numarul de ore de consiliere si 
informare furnizate la nivel local 

xxx Rapoarte de monitorizare, Rapoarte de 
activitate ale voluntarilor, Documentatia 
proiectului 

Realizare imediată (output) 5 Organizatiainregistreaza o imbunatatire a performantelor organizationale 

Indicator 5.1 Organizatiile inregistreaza o crestere 
a numarului de membri 

xxx Adeziuni/cereri de inscriere in asociatiile 
tinta 

Indicator 5.2 Organizatiile atrag noi sponsori xxx Contracte de sponsorizare 

Indicator 5.3 Primariile din zonele tinta apreciaza 
colaborarea cu organizatiile tinta 

xxx Chestionare adresate autoritatilor locale 

Indicator 5.4 Organizatiile participa la cel putin 
doua retele nationale de organizatii 

xxx Adeziuni/cereri de inscriere in asociatiile 
tinta 

OBIECTIVUL PROIECTULUI (REZULTAT) 2 Specialisti si voluntari din localitatile selectate  sunt pregatite si ofera 
suport pentru imbunatatirea serviciilor sociale si de sanatate 

Realizare imediată (output)  6 Sunt identificate zonele rurale pentru desfasurarea serviciului de preventie, informare si 
consiliere in diabet 

Indicator 6.1 Numarul localitatilor identificate 
pentru proiect 

xxx Documentatia proiectului, Grile de 
selectie, Rapoartele organizatiilor tinta 

Indicator 6.2 Numarul conventiilor de colaborare 
semnate cu primarii si cabinete medicale  

xxx Conventii de colaborare 

Realizare imediată (output) 7  Medici de familie si asistente din sase zone rurale participa la un program de intstruire 

Indicator 7.1 Numarul medicilor participanti la 
programul de instruire pentru preventie primara 
si secundara in diabet 

xxx Lista de participare la programul de 
instruire 

Indicator 7.2 Numarul asistentelor care participa 
la programul de instruire pentru preventie 
primara si secundara in diabet 

xxx Lista de participare la programul de 
instruire 

Realizare imediată (output)  8 Se constituie si functioneaza regulat grupuri de suport la nivelul fiecarei comune 

Indicator 8.1 Grupuri de suport local sunt 
constituite 

xxx Documentele de constituire (Procese 
verbale) 

Indicator 8.2 Sunt identificate urgentele si planul 
de actiune pe 12 luni 

xxx Documentele de lucru ale grupurilor de 
suport 

OBIECTIVUL PROIECTULUI (REZULTAT) 3 Cel putin xxx persoane aflate la risc de a dezvolta diabet, si cel putin xxx 
de persoane deja diagnosticate cu diabet din localitatile selectate beneficiaza de informare, consiliere si 
servicii de preventie primara si secundara pentru intirzierea sau evitarea instalarii diabetului sau a 
complicatiilor tardive ale acestuia. 
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Valoarea indicatorilor la 
finalul proiectului 

Surse și mijloace de verificare pentru 
indicatori 

Realizare imediată (output)  9 Persoane din zonele rurale tinta participa la serviciul de preventie, informare si consiliere 
(cresterea accesului persoanelor defavorizate la servicii sociale si medicale) 

Indicator 9.1 Numarul persoanelor care participa 
la actiuni de preventie primara  

xxx Rapoartele colectate de la dispensarele 
locale 

Indicator 9.2 Numarul persoanelor care participa 
la actiuni de preventie secundara (persoane deja 
diagnosticate cu diabet) 

xxx Rapoartele colectate de la dispensarele 
locale 

Indicator 9.3 Numarul persoanelor care fac testul 
de glicemie si li se determina indicele de masa 
corporala 

xxx Rapoartele colectate de la dispensarele 
locale 

Indicator 9.3 Numarul persoanelor care participa 
la activitatile de consiliere 

xxx Liste de participare la sesiunile de 
consiliere 

Indicator 9.3 Numarul persoanelor care 
raporteaza o informare crescuta despre diabet 

xxx Chestionare 

Realizare imediată (output)  10 Serviciul de preventie, informare si consiliere este perceput pozitiv de locuitori, cadre 
medicale si autoritati 

Indicator 10.1 Procentul persoanelor din zonele 
tinta care sunt satisfacute de serviciu 

xxx (80%) Chestionare de satisfactie 

Indicator 10.2 Procentul cadrelor medicale care 
sunt satisfacute de serviciu 

xxx (80%) Chestionare de satisfactie 

Indicator 10.3 Procentul administratiilor locale 
care sunt satisfacute de serviciu 

xxx (80%) Chestionare de satisfactie 

 

Organizarea, echipa si managementul proiectului 
<proiectul SPIC a utilizat un numar de persoane angajate sau voluntare precum si un numar de 
servicii subcontractate – partea de training organizational> 

Poziția în proiect & 
norma de lucru pe 
lună*  

Numele 
persoanei (dacă 
este cazul) 

Responsabilități în cadrul proiectului  Cerințe specifice/ experiența 
necesară poziției 

Membru in 
Consiliul de 
coordonare 
(voluntar, xxx ore) 

 Contribuie la strategia proiectului, vizibilitate şi 
decizie( asigura legatura cu specialistii din 
teritoriu, promoveaza programul in organizatia 
reprezentata si in evenimentele de specialitate 
la care participa, discuta, modifica si aproba 
curicula dezvoltata, propune solutii de ajustare 
a planului de activitati pe baza analizei 
rapoartelor de monitorizare. Asigura legatura 
cu asociatiile medicilor de familie. 

Expertiză în activitati de 
preventie, sanatate publica, 
campanii,  şi management de 
proiect 

Membru in 
Consiliul de 
coordonare 
(voluntar, xxx ore) 

 Contribuie la strategia proiectului, vizibilitate şi 
decizie( asigura legatura cu specialistii din 
teritoriu, promoveaza programul in organizatia 
reprezentata si in evenimentele de specialitate 
la care participa discuta,  propune solutii de 
ajustare a planului de activitati pe baza analizei 
rapoartelor de monitorizare. Asigura legatura 
cu asociatiile din teritoriu si cu asociatia 
educatorilor in diabet.  

Expertiză în diabet, educaţie 
terapeutică, management ONG 

Coordonator de 
proiect xxx luni, 
xxx (50%) 

 Asigură legatura între Consiliul de coordonare 
si echipa de implementare a proiectului. 
Asigura managementul de proiect. Asigura 
colectarea datelor pentru raportări si 

Experiență în managementul de 
proiecte, capacitate de lucru 
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Promovare si vizibilitate 
Promovarea şi vizibilitatea proiectului vor fi realizate prin: 

- Materiale tipărite 

o Pliante (flyere) destinate persoanelor deja diagnosticate cu diabet sau la risc de a dezvolta diabet 

o Materiale de suport şi referință pentru voluntari 

o Postere destinate persoanelor deja diagnosticate şi personalului medical de specialitate 

Materialele de promovare a proiectului distribuite in cele 2 judete au ca scop prezentarea identității, 

a obiectivelor proiectului, atragerea suportului și a contribuției administratiei locale si atragerea 

cooperarii specialiștilor locali. 

o Raportul final al proiectului va fi distribuit partenerilor, finanţatorilor şi autorităţilor. 

o Instrumentele şi procedura de aplicare care vor fi distribuite asociaţiilor persoanelor cu diabet din 

tara 

 

elaborarea rapoartelor. Asigură relația cu 
furnizorii. Pregateste si semneaza contractele 
cu partenerii si furnizorii. Asigura planificarea si 
monitorizarea aplicării proiectului. Asigura 
relația cu finanțatorii și cu organizațiile 
partenere. 

Asistent de proiect  
xxx luni, xxx (50%) 

 - Asistă și oferă suport administrativ echipei de 
proiect, coordoneaza fluxul documentelor 
pentru proiect (primirea, înregistrarea și 
arhivarea). 
- Asigură serviciile de tehnoredactare și 
protocol pentru proiect.  
- Oferă asistență în pregătirea deplasărilor, 
întalnirilor și organizarea de evenimente. 
- Comunicare, administrare pagina web, 
management documente, centralizare rapoarte 
de activitate,centralizare chestionare si 
formulare de feedback,relaţia cu banca, 
logistică, achiziţii, asistă coordonatorul de 
program şi specialiştii externi în activitatea 
zilnică. 

bune relaţii cu furnizorii, 
empatie, cunoştiinţe extinse a 
programelor de tip Office(MS, 
OpenOffice) şi utilizare Internet, 
experienţă în administrarea 
paginilor web, auto motivare, 
Abilitati de comunicare, 
persoana extreme de organizata 
si meticuloasa, dedicata muncii 
- Capacitatea de a lucra în 
echipa, capacitatea de crea 
relații bune de lucru cu membrii 
echipei și de respectare a 
termenelor.  
- Experienta relevanta in 
realizarea de sarcini 
administrative si de secretariat 
(arhivare documente, 
organizare evenimente etc.); 
- Cunostinte de limba engleza 
- Disponibilitate pentru 
deplasari si program prelungit 

Contabil  xxx luni, 
xxx (25%) 

 Înregistrarea tranzacţiilor financiare, relaţia cu 
autorităţile specifice 

Expert contabil certificat 

Expert trainer 
medic de familie 
(76 ore) 

 Responsabil cu dezvoltarea si implementarea 
programului de instruire pentru medici de 
familie privind actiuni de preventie primara si 
secundara; oferirea de instrumente practice 
pentru activitatile de preventie; asistenta 
tehnica 

Expert trainer, medic de familie, 
expertiza in preventia primara si 
secundara in diabet 

Expert trainer 
asistent educator 
(112 ore) 

 Contribuie la dezvoltarea curiculei si a 
instrumentelor de suport necesare sustinerii de 
catre asistente a actiunilor de preventie 
primara si secundara, contribuie la elaborarea 
chestionarelor de evaluare a persoanelor cu 
diabet inscrise in program ; efectueaza 
monitorizarea in teritoriului a implementarii 
calitative; asistenta tehnica 

Expertiză în diabet clinic, 
educaţie terapeutică şi 
implementare 
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- Prezentări de promovare a proiectului vor fi făcute partenerilor, membrilor echipei, autorităţilor 

locale,cadre medicale, persoanelor cu diabet şi voluntarilor campaniei. 

 

- Materiale de PR (mape, banner, roll up, etichete, panouri de informare, etc) vor fi elaborate și 

existente în toate locațiile unde se face prezentarea programului, cu scopul de promovare a 

identitatii programului, prezentare a finanțatorilor, a Fondului ONG și partenerilor 

 

- Pagina de web va include informaţii destinate publicului larg, profesioniștilor, finanțatorilor, 

instituțiilor specializate ale statului; pe prima pagina a website –ului Federatiei Asociatiilor 

Diabeticilor din Romania (FADR) se creeaza un buton de accesare directa a paginii web create 

exclusiv pentru acest proiect, pagina care va conține informații complete și actualizate despre 

identitatea proiectului, finanțatori, durata, scop, instituții partenere, colaboratori, mod de 

desfășurare, rezultate preliminarii, evenimente de promovare și informare derulate pe perioada 

proiectului, rezultatele proiectului și instrumente de implementare, forum de discuții , posibilitatea 

dezvoltarii unei campanii de strângere de fonduri online pentru dezvoltarea și susținerea ulterioară 

incheierii proiectului a serviciului de baza creat 

- vor fi deschise pagini pe medii de socializare (Facebook, Tweeter sau Google+) 

- Comunicate de presă cu prilejul lansării şi finalizării (prezentarea programului, obiective, termeni , 

metodologie etc catre populatia generala, reprezentanti ai finantatorilor, partenerilor și potentiali 

beneficiari sau parteneri) 

- Materiale de promovare și în cadrul asistenţei tehnice la punerea în aplicare a serviciilor de 

informare si consiliere, sau la replicarea proiectului (materiale de suport cu prezentarea fondului 

ONG, finantatorilor și partenerilor, destinate voluntarilor ONG urilor care vor oferi serviciile de 

informare si consiliere) 

- Evenimente (elemente de identitate vor fi incluse pe afișe, dosare, prezentări, anunțuri utilizate) 

o Conferinţe de presă (lansarea şi închiderea proiectului) cu participarea mass media, finanţatori, 

parteneri, specialisti,ONG-uri, autorităţi locale și centrale, membri ai echipei şi voluntari 

o Sesiuni de training pentru voluntari şi personalul medical local 

o Sesiuni de informare pentru parteneri şi autorităţi pe parcursul evolutiei programului 

o Prezentarea programului ( identitate, Fondul ONG, finantatori, parteneri, scopul și metodologia, 

rezultatele intermediare și/sau finale, impactul asupra persoanelor cu diabet și a asociațiilor 

participante, serviciu si rezultate, etc ) la Congresul Federatiei Romane de Diabet (FRD) și prin 

materiale informative pe pagina de web a FADR si la evenimentele asociatiei medicilor de familie 

În toate materialele şi evenimentele proiectului rolul contribuitorilor la Programul de Cooperare 

Romano-Elvețian va fi menţionat conform condiţiilor cerute (Ghidul de informare și promovare). 

Reprezentanți ai finanțatorilor și administratorilor Programului de Cooperare vor fi invitaţi să 

participe la evenimente şi să îşi exprime poziţia în cadrul evenimentelor de presă. 

Riscuri 
Principalele riscuri pe care le putem identifica în planificarea unui astfel de program sunt: 

(a) Atragerea de voluntari care să asigure desfăşurarea programului în parametri optimi; 
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(b) Lipsa de motivaţie a persoanelor cu diabet (în special a celor în vârstă) pentru asumarea 

responsabilităţii asupra propriei stări de sănătate, modificarea stilului de viata sau verficarea 

regulata a starii de sanatate 

(c) Reticenţa persoanlului medical in a coopera cu asociatii neguvernamentale  

(d) Risc de management 

(e) Risc de cooperare a partenerilor 

 

Pentru a preveni riscurile amintite se vor considera următoarele abordări: 

(a) Problema atragerii unor voluntari motivati este critică pentru desfăşurarea programului şi 

necesită o abordare structurată. Din acest motiv este inclusă o componentă de management al 

voluntarilor pentru pesonalul operativ din asociaţiile participante. De asemenea se ia în consideraţie 

utilizarea serviciilor unor centre de voluntari cu experienţă în recrutarea şi instruirea voluntarilor. 

Prin participarea centrelor medicale se urmăreşte şi recrutarea de voluntari (persoane active, 

motivate) la nivel local. Este inclusă în program o componentă de perfecţionare continuă şi 

participare a voluntarilor la evenimente şi publicaţii de specialitate tocmai pentru a încuraja 

dezvoltarea profesională, schimbul de experienţe şi motivarea voluntarilor. Voluntarii vor fi sprijiniţi 

să comunice experienţa lor în cadrul unor întâlniri de specialitate, schimburi de experienţă sau 

publicaţii interne şi internaţionale. 

(b) Pentru a creşte intersul persoanelor cu diabet pentru programul de informare, consiliere şi 

preventie secundara se include în prezentul program o de instruire a cadrelor medicale (medici de 

familie si asistente) precum şi informarea directă a persoanelor cu diabet. În mod periodic şi 

constant se vor face publice rezultatele programului şi se vor face evaluări interne asupra impactului 

medical şi de percepţie asupra acestui program. 

(c) Personalul medical din cabinetele locale va fi solicitat să contribuie participe direct la serviciile de 

informare si preventie. Evaluarea parametrilor clinici va fi discutată cu medicii de specialitate. Se va 

pune un accent deosebit asupra limitelor până la care cabinetele locale isi pot asuma raspunderea 

furnizarii tratamentului si cind persoana in cauza trebuie referita la specialist.  

(d) Riscul de management a fost considerat în momentul în care s-a adoptat o coordonare în trepte a 

programului (Consiliul de coordonare format din persoane din organizatii diferite dar cu inters 

comun pentru diabet, servicii de preventie si sociale supravegheaza activitatea echipei de proiect si a 

a consultanților; echipa de proiect monitorizeaza modul de desfasurare a activitatii in teritoriu; se 

asigura monitorizare continua pe cele două planuri proiect si dezvoltare organizationala) 

(e) În cazul în care partenerii din teritoriu nu coopereaza, există organizații de pacienti si în alte 

locuri din țară cu care în caz de nevoie se poate face schimb. Coordonatorul proiectului ofera 

constant consultantă si asistenta tehnica pentru organizatii 

Sustenabilitate 
Acest serviciu este aplicat intr-un numar de asociatii de pacienti din tara, dar nu exista inca o 
abordare structurata si impartasirea experientei se poate face numai intre cei care desfasoara 
activitati similare. Serviciul ofera organizatiilor de pacienti posibilitatea de a isi construi pe plan local 
baza de evidenta necesara pentru a demonstra gravitatea si importanta activitatilor de preventie 
primara si secundara, de a creste vizibilitatea organizatiilor de pacienti, de a isi imbunatati 
profesionalismul si perceptia in rindul autoritatilor locale, de a isi creste numarul de sponsori si de a 
capata experiente directe in administrarea de programe adresate direct beneficiarilor din zone 
rurale. Astfel de campanii de informare, consiliere si preventie se pot desfasura relativ regulat in 
diferite zone ale judetului de resedinta si cu sprijinul material al unor administratii sau firme locale. 
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Experienta obtinuta in urma acestor campanii este impartasita si altor organizatii de pacienti care in 
prezent nu desfasoara astfel de activitati. 
 

Pentru a putea asigura continuitatea serviciilor şi după finalizarea finanţării: 
- Programul include o puternică componentă de vizibilitate şi participare astfel încât instituţiile şi 
persoanlul de specialitate să poată participa şi recomanda serviciul de informare, consiliere si 
preventie. Voluntarii vor fi încurajaţi și susținuți să participe cu comunicări şi articole la evenimente 
de specialitate şi publicaţii din ţară (ceea ce poate constitui o motivație pentru dezvoltarea 
profesională a celor deja pregătiți sau pentru atragerea de noi candidați pentru aceste funcții).  

Rezultatele programului vor fi prezentate şi instituţiilor medicale centrale şi locale pentru a se 
asigura cooperarea lor şi după finalizarea finanţării. 
- Asociaţia participanta în program vor fi instruite şi în domeniul recrutării, instruirii şi păstrării de 
voluntari. 
- Impactul programului asupra asociaţiei este evaluat în cadrul programului şi constituie motivaţia 
pentru continuarea unui astfel de program cu impact pozitiv asupra asociaţiilor şi a persoanelor cu 
diabet. 
- Prin acest tip de intervenţie se asigura un serviciu de prevenţie primară în cazul persoanelor aflate 
la risc faţă de diabet, iar prevenţia primară este în fruntea listei de priorităţi a Ministerului Sănătăţii 
(cu şanse de fi suportată ca un serviciu extern sistemului medical). 
- Voluntarii pregătiți în cadrul programului precum și membrii organizațiilor partenere pot oferi 
asistență tehnică pentru replicarea programului și în alte centre. 
- Prin cooptarea în program a organizațiilor partenere se asigură că toți cei care pot ajuta punct de 
vedere profesional sau pot promova acest program sunt recunoscuți și incluși în proiect. 

 

Buget 
<Intr-un document separat este prezentat un exemplu de buget. Structura bugetului, liniile bugetare 

si limitele sumelor pot fi impuse de finantator. De asemenea personalul angajat sau voluntar, nivelul 

de dotare necesara, diferitele costuri directe sau indirecte trebuie luate in calcul. Cum proiectul a 

fost cofinantat de Elvetia, toate sumele indicate au fost calculate in CHF. In functie de finantator si 

cerintele lui specifice pot fi utilizate alte valute> 

<Orientativ vor fi transmise catre organizatiile interesate nivelul de finantare si lista indicatorilor 

realizati, pentru a avea o idee despre nivelul de resurse si efort necesare pentru atingerea unor 

obiective pe care vi le propuneti [estimam ca aceste informatii vor fi disponibile la sfirsitul lunii 

august 2017]> 


