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Organizația

Asociaţia

Română pentru Promovarea

Sănătăţii

(ARPS)

este o organizație

ne-

guvernamentală, non-profit, creată în decembrie 2000 cu scopul de a contribui la
îmbunătăţirea calității vieții populaţiei prin activităţi de cercetare, comunicare și formare,
precum și prin analiza de politici publice.
Misiune

Misiunea ARPS este de a contribui la creșterea gradului de informare și conștientizare a opiniei
publice privind problemele importante de sănătate, sociale și economice și de a contribui la
fundamentarea unor politici realiste în diferite domenii de activitate prin furnizarea de date
rezultate în urma cercetărilor de teren.
Obiective
Obiectivele principale ale ARPS sunt următoarele:


contribuția la îmbunătățirea serviciilor sociale și medicale oferite anumitor categorii de
populatie;



susținerea capacității de management din cadrul sistemului de sănătate;



dezvoltarea capacității organizatiei de a implementa proiecte la nivel european în
domeniile sănătății și migrației,



identificarea și adresarea principalelor probleme de sănătate ale populaţiei;



identificarea si adresarea obstacolelor legate de integrarea migranților;



promovarea unui stil de viață sănătos;



constituirea de rețele ale furnizorilor de servicii la nivel național în domeniul sănătății
și migrației;



dezvoltarea programelor de cercetare ale organizației în domeniul sănătății și migrației;



dezvoltarea unor produse și servicii inovatoare pe baza rezultatelor cercetării și
promovarea acestor produse către utilizatori;



activități de sondare a opiniei publice, studii de piață și cercetare economică, sondaje
și statistici cu privire la probleme politice, economice, sociale și de sănătate, inclusiv
analiza statistică a rezultatelor, culegerea, prelucrarea și interpretarea datelor,
realizarea rapoartelor;



editarea, producţia şi difuzarea de materiale de informare: spoturi radio și TV, broșuri,
cărți pliante, hărți și scheme de specialitate etc.;



optimizarea actului de guvernare prin utilizarea expertizei mobilizate de sectorul
asociativ;
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identificarea problemelor în sfera sănătății și migrației şi formularea de recomandări
pentru instituţiile guvernamentale în scopul îmbunătățirii politicilor publice;



evaluarea politicilor publice din diverse domenii şi formularea de recomandări privind
ajustarea acestora;



furnizarea unor instrumente utile de diagnoză şi evaluare pentru decidenţii politici;



advocacy și susținere pentru funcționarea responsabilă și eficientă a sectorului public;



combaterea discriminării în accesul cetățenilor la drepturi, bunuri și servicii și
îmbunătățirea modelelor de dezvoltare comunitară și incluziune socială;

Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii iniţiază și derulează programe într-o abordare
nouă, încercând să crească eficiența serviciilor furnizate în domeniile social și medical prin
promovarea de rețele ale instituțiilor și ONGurilor din sfera sănătății și migrației și prin
identificarea de bune practici.
În cei peste 13 ani de activitate, Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii a lucrat
împreună și a dezvoltat parteneriate cu diferite instituții, organizaţii și reţele din țară și din
străinătate.
Principalele activități derulate de Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii se
încadrează în următoarele domenii de interes pentru organizație:
Cercetare – este o componentă importantă a activităţii asociaţiei. Prin reţeaua de membri de
la nivel naţional, ARPS se implică în special în culegerea de date pentru studii proprii sau
parteneriate cu alte institute de cercetare. În cadrul aceleiaşi componente, ARPS oferă
consultanță de specialitate în vederea realizării de metodologii de cercetare adaptate
populaţiei ţintă, precum și în realizarea instrumentelor de cercetare.
Asistență tehnică și consultanță - oferită pentru organizații guvernamentale și
neguvernamentale, publice sau private, precum și pentru diferite companii. Aceste activităţi se
bazează pe metode moderne, informaţii de actualitate, analiză și planificare strategică.
Management de proiect - în decursul existenței sale, Asociaţia Română pentru Promovarea
Sănătăţii a desfășurat multiple programe individual sau în diferite parteneriate.
Informare și comunicare - Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii beneficiază de o
bogată experiență în desfășurarea de campanii de promovare și informare, utilizând multiple
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instrumente de comunicare, precum website-uri, buletine informative electronice, ce au fost
folosite de-a lungul timpului în cadrul diferitelor proiecte din domeniul sănătăţii.
Formare - ARPS furnizează servicii de formare în domenii legate de reglementările în
sănătatea publică, management de program, politici, practici și sisteme de sănătate.
Plan strategic 2012 - 2015
În următorii ani, organizația își propune dezvoltarea expertizei în domeniul migrației prin
proiecte de cercetare, rețele de organizații și profesioniști și creșterea contactului direct cu
populația de imigranți, fără a renunţa la subiectele tradiţionale de interes pentru organizaţie,
din sfera sănătăţii.
De asemenea, ARPS urmărește să își extindă activităților de training și consultanță pe
domeniile spcifice de expertiză.

Proiecte derulate în 2013
1. Centru de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI)

CDCDI este un proiect multianual, derulat în parteneriat cu Fundația Soros România în
periada august 2012 – iulie 2015. Prima etapă a avut loc în perioada august 2012 – iunie 2013,
cea de-a doua etapă este în desfășurare și a început în luna iulie 2013, urmând a fi finalizată
în iunie 2014. Scopul proiectului este crearea și dezvoltarea unui Centru de Documentare și
Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților.
Obiectivele constau în: formarea unei rețele de cercetători, profesioniști și organizații care
activează în domeniul integrării imigranților și promovarea schimbului de bune practici între
membrii acesteia; realizarea unei cercetări complexe anuale privind integrarea imigranților în
România; crearea unei platforme de comunicare online, și constituirea unei biblioteci cu
componete digitală și fizică, care să conțină literatură de specialitate în domeniile cercetării
sociale și migrației.
Principalul rezultat al proiectului, Barometrul Integrării Imigranților (BII) este menit să furnizeze
o radiografie a situației imigranților, în sensul contextului legal, social, politic și economic și al
drepturilor și serviciilor de care beneficiază aceștia în Romînia. Barometrul a fost realizat cu
scopul de a oferi date realiste instituțiilor, factorilor de decizie politică și rețelei de profesioniști
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și instituții afiliate CDCDI care să servească la îmbunătățirea politicilor, serviciilor și
cunoștințelor în domeniul integrării imigranților.

Rezultatele proiectului în cifre:


În 2013 a devenit funcțională biblioteca centrului, care în prezent numără peste 200 de
titluri pentru fiecare dintre secțiunile fizică și digitală;



Rețeaua de cercetători și instituții afiliată CDCDI este formată din peste x parteneri,
membri ai instituțiilor publice, universităților, centrelor de cercetare și organizațiilor
neguvernamentale care activează în domeniul migrației;



Membrii rețelei sunt implicați în activitatea de cercetare a CDCDI prin intermediul
workshopurilor interactive, menite să ofere feedback și sugestii echipei de cercetători
din proiect în diverse faze ale Barometrului Integrării Imigranților;



Platforma de comunicare, care consituie principalul mediu de informare a partenerilor
rețelei este funcțională și găzduiește, pe lângă biblioteca digitală, secțiunile de bune
practici și noutăți și secțiunea interactivă dedicată promovării proiectelor și rezultatelor
activității partenerilor din rețea.

Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt:
 bibliotecile fizică și digitală, cu peste 200 de titluri fiecare, sunt funcționale și deschise
utilizatorilor;
 o rețea multidisciplinară de cercetători;
 parteneriate create între organizații, instituții, profesioniști și cercetători;
 platformă de comunicare online funcțională;
 workshopuri online, având ca scop dezbateri legate de teme de interes din domeniu

Proiectul este finanțat prin Programul general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii,
Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe, Programul anual 2012.
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2. Studiu privind impactul economic al consumului dăunător de alcool

asupra

sistemului de sănătate din România

Scopul acestui studiu a fost să evalueze costurile induse de consumul dăunător de alcool
asupra sistemului de sănătate din România, dată fiind nevoia evidentă de informații integrate
privind efectele alcoolului asupra sănătății populației.
Perioada de realizare a studiului a fost cuprinsă între aprilie – octombrie 2013, iar perioada de
referință pentru datele culese a fost 1 ianuarie – 31 decembrie 2012.

Principalele etape în realizarea studiului au fost:
 identificarea bolilor/condițiilor asociate consumului dăunător de alcool;
 identificarea nivelului de specializare al instituțiilor medicale care furnizează servicii
pentru boli/condiții identificate în etapa anterioară;
 identificarea serviciilor cuantificate și raportate în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, pe nivel de asistență medicală;
 identificarea tarifelor pentru aceste servicii și cumularea valorilor monetare aferente
serviciilor înregistrate.
Valoarea adăugată a acestui studiu comparativ cu literatura existentă constă în:
-

evidențierea cheltuielilor înregistrate din sistemul de asigurări sociale de sănătate
legate de consumul dăunător de alcool;

-

cuantificarea nivelului fondurilor publice cheltuite cu spitalizările cauzate de consumul
dăunător de alcool la nivel național, estimând astfel povara financiară a celor mai
costisitoare îngrijiri – cele de spitalizare continuă;

-

evidențierea serviciilor inexistente/care nu pot fi identificate/ cuantificate în unități
monetare prin sistemul informațional actual.
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Parteneriate și oportunități
În cursul anului 2013, Asociația Română pentru Promovarea Sănătății a continuat să participe
la evenimentele și întâlnirile organizate de către instituțiile și organizațiile active în domeniul
integrării imigranților.
Proiectul Centru de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) a
constituit o oportunitate de a stabili noi parteneriate și a extinde rețeaua de contacte a
asociației în rândul profesioniștilor și organizațiilor. De asemenea, organizația și-a extins
expertiza în domeniul imigrației prin cooptarea în echipă a noi membri cu experiență în
integrare.
Bugetul organizației
În 2013, veniturile organizației s-au ridicat la suma de 215.700 EUR, din care 169.300 EUR au
provenit din granturi și 46.400 EUR din donații și sponsorizări.

Venituri - 2013
22%
Grants
78%

Sponsorship

Distribuția veniturilor - 20131

Dintre activitățile planificate în domeniul imigrației pentru anul 2014, ARPS își propune să se
concentreze pe dezvoltarea Centrului de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării
Imigranților prin activități de cercetare care să ia în calcul și evaluarea și analiza e-migrației și
mobilității, ca fenomene complementare. Pornind de la rezultatele Barometrului Integrării
Imigranților din etapele I și II, organizația urmărește dezvoltarea rețelei de profesioniști,
cercetători și organizații, precum și extinderea activităților în sfera migrației prin stabilirea unor
contacte regulate cu comunitățile de imigranți.

Datele provizorii din 28.02.2014, Situația financiară aferentă anului 2013 se va depune în aprilie
2014
1
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Prioritățile în sfera sănătății pentru 2014 sunt continuarea activităților de prevenție a
comportamentelor la risc în rândul populației (ex. consumul de tutun și alcool), informarea și
educarea opiniei publice în domeniile deficitare ale sănătății publice.

Director executiv
Mădălina Elena Argăseală
03.03.2014
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