
Atelier de prim-ajutor “Mama și copiii” 
 

Crucea Roșie Bacău a găzduit miercuri, 5 octombrie, vizita mai multor 

reprezentanți mass-media din regiunea Moldovei, fiind urmărit impactul activităților 

Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” în viața 

comunității din satul Buda din comuna Blăgești.  

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului 

“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Programare, 

și ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone 

marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului 

din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. 

Echipa Crucii Roșii Bacău, formată din asistent medical și instructor de prim-

ajutor, a susținut un Atelier de prim-ajutor, intitulat sugestiv “Mama și copiii”. Este o 

activitate dedicată exclusiv femeilor, care sunt încurajate să participe alături de copii. 

Astfel, mamele cu copii mici nu vor fi împiedicate să vină la atelierele Crucii Roșii, în 

cadrul cărora sunt prezentate tehnici de bază, universal valabile, pe care le poate 

practica oricine, fără niciun fel de experiență medicală.  

“A ști să acorzi primul ajutor de bază poate face uneori diferența între viață și 

moarte, cu atât mai mult în comunitățile vulnerabile. Tocmai de aceea, echipa Crucii 

Roșii Bacău susține lunar cursuri și demonstrații dedicate persoanelor de etnie romă 

din aceste comunități. Urmărim participarea femeilor, alături de copii, prin 

dezvoltarea unui mediu prietenos. Ne bucurăm să constatăm că femeile rome sunt 

participative și se afirmă în cadrul unor activități dedicate exclusiv lor, ce presupun 

dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de prim ajutor, igienă și educație pentru 

sănătate”, a declarat cu această ocazie Dan-Marcel Babliuc, directorul Crucii Roșii 

Bacău.  

La rândul său, Doru Tănase, Președintele Asociației Europeane a Romilor 

pentru Progres și Promovare Interculturală, organizație parteneră în cadrul proiectului, 

a vorbit despre beneficiile efective înregistrate la nivelul locuitorilor: “ne bucură 



implicarea Crucii Roșii în aceste comunități sărace, iar rezultatele încep deja să se 

simtă-consultațiile medicale la domiciliu, instruirile pe teme de sănătate, cursurile de 

prim-ajutor pentru aduți și  

copii, toate sunt modalități concrete prin care se poate schimba în bine viața 

acestor oameni vulnerabili”.  

Reprezentanții Crucii Roșii și ai partenerilor au prezentat totodată activitățile și 

rezultatele scontate la finalizarea proiectului: instruiri pe teme de educație pentru 

sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi în școlile 

din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la 

domiciliu pentru 250 de persoane vârstnice și bolnavi cronici; consultații stomatologie 

gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere 

rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după 

obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; 

desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 

de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri 

juridice, înființarea de puncte de prim ajutor. Toate persoanele participante la 

activitățile proiectului beneficiază de sprijin material, după caz: pachete alimentare și 

pachete cu produse de igienă, ghiozdane echipate pentru elevi, kit-uri de igienă orală. 

Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este 

implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat 

cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru 

Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 

lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei. 
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https://www.facebook.com/FondulRoman?__cft__%5b0%5d=AZVAnLg7yxH_uTe1U8oUU9wlxoi44wPOsjo4MFH3_vjShIt73lOOilMidDuOEEfZc2j7c4JpdFSe7LvBqBKD-Cvf91S4YZpger95mEI9qeVwIQXjqXKq6LkJ5tyl8C2ZVdI1ZohqEoMxDFxDe6VLPsWSluZQ5FdWAerIMxZDSqVq_mpmEVhMC3GbPEKjq_iEq54&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dezvoltare.locala?__cft__%5b0%5d=AZVAnLg7yxH_uTe1U8oUU9wlxoi44wPOsjo4MFH3_vjShIt73lOOilMidDuOEEfZc2j7c4JpdFSe7LvBqBKD-Cvf91S4YZpger95mEI9qeVwIQXjqXKq6LkJ5tyl8C2ZVdI1ZohqEoMxDFxDe6VLPsWSluZQ5FdWAerIMxZDSqVq_mpmEVhMC3GbPEKjq_iEq54&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/EEANorwayGrants/?__cft__%5b0%5d=AZVAnLg7yxH_uTe1U8oUU9wlxoi44wPOsjo4MFH3_vjShIt73lOOilMidDuOEEfZc2j7c4JpdFSe7LvBqBKD-Cvf91S4YZpger95mEI9qeVwIQXjqXKq6LkJ5tyl8C2ZVdI1ZohqEoMxDFxDe6VLPsWSluZQ5FdWAerIMxZDSqVq_mpmEVhMC3GbPEKjq_iEq54&__tn__=kK-R


 



 

 

 


