Proiectul “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunități Rurale - PSCR” / ID58325, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

21.05.2013
Campanie de conştientizare şi motivare pentru promovarea sănătăţii în
comunităţile rurale
Caravana locală din localitatea Cumpăna
În cadrul proiectului “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale - PSCR”, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, vor avea loc în comuna Cumpăna, județul Constanța, în data de 28.05.2013, sesiuni de
informare şi educare pe teme de sănătate, precum determinanţii individuali ai stilului de viaţă,
dar şi prezentări ale modului în care mediul de muncă ne influenţează sănătatea individuală.
Sesiunile vor fi organizate pentru membrii comunităţii locale, care vor beneficia de prezenţa unui
expert de promovarea sănătăţii, dar şi a unui expert de medicina muncii. Temele abordate în cadrul
sesiunilor se vor axa, în principal, pe subiecte precum importanța igienei individuale şi a celei
colective, efectele nocive ale fumatului şi ale consumului de alcool, sănătatea reproducerii,
importanţa unei alimentaţii echilibrate, dar şi altele la fel de importante.
În cadrul sesiunilor, se vor distribui materiale informative cu privire la temele menţionate mai sus şi
vor avea loc discuţii şi dezbateri, în care persoanele interesate din comună vor putea pune întrebări şi
afla soluţii concrete la problemele lor de sănătate.
Evenimentul beneficiază de sprijinul Primăriei Cumpăna şi are ca obiective atât creşterea nivelului de
informare a locuitorilor din comună în ceea ce priveşte adoptarea unui stil de viaţă sănătos, cât şi
creşterea nivelului de înţelegere în privinţa rolului pe care îl are domeniul sănătăţii şi securităţii muncii
pentru angajaţi şi manageri.

Această caravană este organizată în cadrul proiectului “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi
Rurale”, implementat de Fundaţia Romtens, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor
rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, care face
obiectul contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/58325.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact furnizate mai jos.

Tutilă Simona Diana, Manager Informare şi Promovare, Fundaţia Romtens
e-mail: simona.tutila@romtens.ro, telefon: 40 723 194098
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