Nr …………………….
Catre ,

..........................
..........................
............................

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, va invita
sa depuneti o oferta financiara in vederea atribuirii contractului de servicii de actiune comunitara
constand intr-o campanie de informare privind screening-ul pentru depistarea cancerului.
Serviciile solicitate :
1. Identificarea și semnarea protocoalelor de colaborare cu liderii comunităților
Prestatorul va identifica liderii și reprezentanți ai comunităților ce vor fi urmărite, conform
urmatoarei liste:
- comunitatea romă din Zona Metropolitană Clujși din orașele și comunele județului Cluj
- comunități rome urbane și rurale din județele Arad, Călărași, Gorj și Ialomița
- comunitatea slovacă din Nădlac
- comunitățile de ruși lipoveni din Ghindărești și Jurilovca
- comunitățile de huțuli din Repedea, Ruscova și Poienile de sub Munte
- comunități rurale izolate din munții Apuseni.
Prestatorul va organiza, sau după caz, va media semnarea unor Protocoale de Colaborare între
liderii acestor comunităţi și Beneficiarul proiectului. Modelul Protocolului de Colaborare este
anexat.
Prestatorul se va deplasa în respectivele comunități, sau după caz, va media prezența la sediul
CEDICROM a liderilor acestor comunități pentru semnarea Protocoalelor, situație în care va ocupa
de transportul și cazarea acestora.
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2. Întocmirea listelor de femei din grupurile defavorizate
După semnarea protocolului de colaborare, împreună cu liderii comunitari și reprezentanții
identificațiîn prima etapă, se vor întocmi liste nominale cu datele de identificare a femeilor la risc ce
urmează să fie informate/testate. Listele vor cuprinde obligatoriu numele, prenumele, adresa, adresa
de email si numărul de telefon mobil și, dacă este posibil, CNP-ul.
Prestatorul va informa prin email şi/sau SMSfemeile că vor primi la domiciliu pachetul de
informații al proiectului.
Prestatorul va asigura lista cu datele de contact a liderilor comunităților sau a reprezentanților
selecționați (medici generalişti, asistente medicale sau mediatori sanitari); se vor asigura liste cu
minim 2.000 de femei 25-64 ani din comunitățile rrome și minim 500 de femei din aceeași categorie
de vârstă pentru restul comunităților menționate la punctul 1.
3. Alcătuirea pachetelor informaționale:
Pentru campania de informare din „ușă în ușă” Prestatorul va asigura Pachete de informare pentru
fiecare femeie în parte, care vor cuprinde:






pliante informative pentru testele Babeș-Papanicolaou și HPV,
formulare de consimțământ informat pentru studiul de autoprelevare,
invitații către centrele de prelevare frotiuri Babeș Papanicolaou/teste HPV,
informarea asupra modului concret de acces la efectuarea gratuită a testelor,
modalitatea de primire-informare asupra rezultatelor testelor,

Toate aceste materiale, realizate în limbile comunităților și tipărite într-un număr de....
exemplare, vor fi puse în plicuri inscripționate cu datele de identitate vizuală ale proiectului și
cu datele de identificare a femeilor de pe listele de la punctul 2.
4. Recrutarea și pregătirea cadrelor sanitare sau a mediatorilor sanitari din cadrul
comunităților
Prestatorul va asigura recrutarea de medici de familie sau ginecologi, asistente medicale și
mediatori sanitari care vor consimți să informeze "din ușă în ușă" populația la risc de pe listă din
fiecare comunitate. După realizarea listelor cu femeile din grupul țintă, Prestatorul și Beneficiarul
vor stabili de comun acord numărul persoanelor care vor fi angajate în aceasta etapă a proiectului,
care va fi de minim 11 și maxim 20 de persoane.
Acestor persoane care vor fi remunerate prin contracte de către Prestator li se va asigura o pregătire
specifică/ formare de personal/Training.
Trainingul va consta din:
 deplasarea în fiecare comunitate
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 training pe linie de distribuire a pachetelor de informare cu un scurt training de
comunicare orală,
 training care vizeaza modalitatea de programare a femeilor către centrele fixe sau
mobile de prelevare a frotiurilor,
 protocolul de informare în momentul comunicării rezultatelor.
5. Diseminarea informațiilor
5.a "Din Ușă în Ușă"
Diseminarea "din ușă în ușă" prin înmânarea în fiecare comunitate a pachetelor de
informații femeilor de pe liste, însoțită de explicații orale adaptate fiecărei femei.
BUGET: Cuprins in capitolul 4
5.b „Campanie media de informare”
Diseminarea în media comunităților, presă scrisă, radio-uri și televiziuni locale, conform
listei și a calendarului media de mai jos, specific pentru fiecare comunitate.
Diseminarea va avea principalele caracteristici:









macheta media se va realiza în toate limbile comunităților din cele 5 grupuri
materialele audio/video vor fi dupa caz în limbile respectivelor comunități, sau subtitrate fie
în limba română, fie în limba minorității
se vor alege publicații și bloguri cât mai apropiate comunității de interes
se vor alege programe TV atât naționale cât și locale, apropiate comunităților interesate
se vor identifica programe radio și TV care au în grila lor emisiuni în limbile respectivelor
comunități
materialele de presă vor fi diverse: talk-show, interviu, mini-reportaj, material informativ,
știri, anunțuri (în cazul campaniilor de recoltare)
se vor alege publicațiile oficiale ale comunităților și, după caz, se vor publica materialele în
respectivele publicații direct în limba acestora
se vor alege unități media care să acopere cât mai bine zonele de interes, sau dupa caz, cea
mai acceptată media națională specific pe fiecare zonă.

Prestatorul va prezenta un mediaplan aferent unei campanii de 30 de zile cu mass media
prezentate mai jos, pe regiuni şi comunităţi.
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COMUNITĂŢILE IZOLATE DIN MUNŢII APUSENI
- judeţul Cluj
- judeţul ALBA
TV

> Emisiunea destinata moţilor TVR Cluj / TVR3
>AGRO TV
>SOMES TV

Radio> Emisiuni Radio Transilvania
> Emisiuni ale postului local Sighet FM
Presa scrisa:> Unirea + pentru judetul Alba
>Făclia pentru judeţul Cluj
Presa online:> alba24.ro –
> ziarulfaclia.ro

COMUNITATEA UCRAINIENILOR DIN MARAMURES – HUTULI
- Repedea
- Poienile de sub Munte
TV

> Emisiunea Ucrainienii de la TVR Cluj / TVR3
> Emisiunea Convieţuiri TVR
> Emisiunea Cultura Minorităţilor TVR 2

> Emisiunea AGRO TV
> Emisiuni ale postului local TV Sighet
Radio> Emisiuni Radio Cluj/Radio Sighet
> Emisiuni ale postului Radio Transilvania
> Emisiuni ale postului local Sighet FM
Presa scrisa:>Curierul Ucrainian – publicaţie lunară a comunităţii – 1 Pagină
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Presa online:>ucrainienii.blogspot.ro
COMUNITATEA RUSILOR-LIPOVENI
- Ghindareşti
- Jurilovca
TV

>Emisiune TVR Iaşi destinată minorităţii
> Emisiunea Convieţuiri TVR
> Emisiunea Cultura Minorităţilor TVR 2
> AGRO TV

Radio> Emisiuni Radio Iaşi
> Emisiuni ale postului local
Presa scrisa:>Zorile – publicaţie lunară a comunităţii – 1 Pagină
Presa online: >zorile.ro
> jurilovca.wordpress.com

COMUNITATEA SLOVACILOR - NADLAC
TV

> Emisiunea Convieţuiri TVR
> Emisiunea Cultura Minorităţilor TVR 2
> Emisiuni ale postului local NT TV

> AGRO TV
Radio> Emisiuni Radio Timişoara
> Emisiuni ale postului local Radio Nadlac
Presa scrisa:>Nase Snahy – publicaţie lunară a comunităţii – 1 Pagină
Presa online:>
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COMUNITATEA ROMILOR
- Cluj Napoca si judetul Cluj
- judetele: Arad, Calarasi, Gorj, Ialomita
TV

> Emisiunea „Şi eu m-am născut în România” – NAŢIONAL TV (sâmbăta)
> Emisiunea Convieţuiri TVR
> Emisiunea Cultura Minorităţilor TVR 2
> Emisiuni ale TVR Cluj destinate etniei
> Emisiuni ale postului SOMEŞ TV
> Emisiuni ale postului AGRO TV

Radio> Emisiuni NAPOCA FM
> Emisiuni Radio Transilvania
> Emisiuni Radio Someş
Presa scrisa:>Asul de Trefla – publicaţie lunară a comunităţii – 1 Pagină
Presa online:>asuldetrefla.ro

5.c Campanie de informare email şi SMS
Pentru persoanele care îşi vor declară odată cu realizarea listelor grupului ţintă a adreselor email şi a
numerelor de telefon mobil, dar şi pentru medici, asistentele medicale şi mediatorii sanitari,
Prestatorul va organiza campanii de informare rapidă cu informaţiile furnizate de CEDICROM.
 Aceste campanii sunt ne-mediate
 Aceste campanii ajung direct la cei interesaţi (sau, după caz, la grupul ţintă)
 Aceste campanii informează/re-amintesc femeilor din grupul ţintă să se prezinte conform
programării la unităţiile mobile atunci cînd acestea se deplasezăîn zonele respective
 Ţin legătura directă cu cei implicaţi în această etapă a proiectului
 Informează, amintesc şi reamintesc etape ale proiectului
5.d Campanie de informare Facebook
Pentru persoanele care-şi declară adrese şi utilizează reţeaua de socializare Facebook, se vor putea
crea grupuri specifice pentru informare:
 Grupul medicilor, asistentelor medicale, mediatorilor sanitari, liderilor comunităţiilor
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 Grupul persoanelor ţinta
 Grupul persoanelor cu rezultat „pozitiv”
Etc
 In cazul realizării acestor grupuri, comunicarea se va face direct şi poate acoperi rapid zone
de interes:
 Anunţ prezenţa unitate mobilă
 Anunţ sesiune de training
 Anunţ realizare/predare liste, acte, raportări
 Comunicare în „grup închis” cu femeile cu rezultat pozitiv
 Alte comunicari diverse
 Apariţii mass media
6. Efectuarea programărilor pentru prelevarea testelor
În colaborare cu liderii, reprezentanții comunităților, cadrele sanitare și mediatorii sanitari se
stabilesc pentru fiecare comunitate modalitățile de programare pentru prelevarea testelor în
următoarele variante:
 programare la cabinetele medicilor de familie sau de ginecologie, acolo unde acestea există
și sunt cooptate prin contracte CEDICROM
 deplasarea unității mobile CEDICROM pentru o zi pentru minim 30 de femei în Județul Cluj
sau pentru 2-3 zile, respectiv 60-180 femei pentru celelalte județe.

Oferta se va depune la sediul Institutului Oncologic pana la data de 26.11.2015, ora 12 :00,
unde se vor inregistra cu data si ora primirii.
Alte informatii se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Publice, tel/fax : 0264-590056.
persoana de contact Ec. Daniela Pop.

Manager
Conf. Dr. Patriciu Achimas – Cadariu

Intocmit
Ec. Daniela Pop
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