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03/03/2017 Conferin a EUROPLAN

Proiectul abordeaz  provoc rile sociale cu care se 
confrunt  persoanele care tr iesc cu o boal  rar i 

lacunele dintre coordonarea serviciilor medicale, sociale 
i de sprijin din statele membre ale Uniunii Europene 

(UE).

cofinan at de Comisia European  în cadrul Cererii de propunere de proiecte 
“Inova ii ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor în domeniul social” a 
Programului „ Ocupare i inovare social  „EASI” – 2014 – 2020, componenta 
PROGRESS”. 
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Aplicant: 

• Ministerul s ii i a serviciilor sociale din Spania

Co-Aplican i:

• Finovatis – Centru de gestionare a cercet rii - Fran a

• IER - Institut de cercetare economic  - Slovenia 

• EURORDIS – Organiza ia european  a pacien ilor cu boli rare

• APWR - Asociatia Prader Willi din Romania (Centrul NoRo)

• CJSJ – Consiliul Jude ean S laj – Romania 

• ZSI – Centrul de inovare social  - Austria 

• Karolinska Institutet – Universitate de medicin , institut de cercetare - Suedia

Partenerii din INNOV-Care
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03/03/2017

• Proiectul dezvolt i testeaz un traseu
de îngrijire holistic , personalizat care
are ca scop consolidarea
parteneriatelor dintre furnizorii de
servicii - publice, private i ale societ ii
civile din domeniu serviciilor de

tate, sociale i educa ionale.

• În majoritatea SM traseele de 
îngrijire nu sunt structurate i 
pacien ii întâmpin  probleme 
în accesarea serviciilor de care 
au nevoie.

Conferin a EUROPLAN
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Dilema

?

Servicii de s tate
Servicii sociale

Conferin a EUROPLAN

Persoanele afectate de boli 
rare i familiile lor
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Obiectivele proiectului

03/03/2017

• Evaluarea nevoilor sociale nesatisf cute ale persoanelor afectate de BR
i ale familiilor lor

• Analiza modelelor de îngrijire în SM
• Schimb de experien /bune practici între centre resurs
• Propunerea unui model de traseu de îngrijire optimizat:

• Implementarea i evaluarea într-un proiect pilot în România –
Centrul NoRo;

• Evaluarea impactului social, economic i cost-eficien a modelului
de îngrijire

• Analiza posibilit ii de transpunere a modelului pentru alte boli i în
alte SM

• Înt rirea parteneriatului dintre furnizorii de servicii din diferitele
sectoare – public, privat, societate civil

Conferin a EUROPLAN
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• Modelul va fi implementat pentru un studiu pilot în România 
(Centrul NoRo, jude ul S laj) iar impactul socio-economic i 
raportul cost-beneficiu vor fi evaluate de echipele de exper i 
din alte state membre. 

• Implementarea acestui model 
va optimiza îngrijirea i va cre te
eficien a la nivelul autorit ilor.

WP 6 
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Concept

03/03/2017

Social 
Impact

Economic 
Impact & cost-

benefit
Good 

practices
Key contacts 
for advocacy

Roadmaps to 
up-scale 
model

Patients’ & 
families’ needs

Care pathways 
in MS

Nu exista boli, 
exista pacien i!
- Preg tire pilot – în 
derulare
- Implementare pilot 
din 2017

Conferin a EUROPLAN
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Serviciile de management de caz furnizate de Centrul NoRo în 
proiectul INNOVcare

• serviciul va fi furnizat prin desemnarea unui manager de caz pentru
beneficiar (4 manageri de caz/proiect);

• managerul de caz va avea sarcina de a sprijini beneficiarul i familia
acestuia în identificarea nevoilor, realizarea planului de ac iune i
punerea în aplicare a acestuia;

• activitatea se va desf ura prin minim 5 interac iuni individuale i minim
2 activit i de grup organizate i coordonate de managerul de caz;

• interven ia va avea o durat total de 9 luni, timp în care se vor aplica i
2 chestionare – 1 la începutul perioadei de interven ie i 1 la sfâr itul
acesteia. Un al treilea chestionar se va aplica cu 9 luni înainte sau cu 9
luni dup interven ie;

• managerul de caz îndrum beneficiarul c tre serviciile de care acesta
are nevoie, stabile te contacte cu aceste servicii, ofer informa ii despre
servicii, drepturi, consiliaz i instruie te beneficiarul i familia pentru a
gestiona mai bine provoc rile cauzate de boal , elaboreaz împreun cu
beneficiarii un kit de comunicare cu speciali ti;

03/03/2017

Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



www.innovcare.eu

Activit i WP6

Activities 2016 2017 2018
nov dec ian febr … sept oct … june

Selection of the case managers
Development of the Curriculla for Case managers
Providing the training and developing working instruments
Hiring the case managers
Mapping the main services and resources at county level, creating the network - continuous 
Organizing a meeting with the potential beneficiaries
Selecting the 60 beneficiaries (outside NoRo)
Questionnaires are translated and tested
Ethical review is obtained
Assigning the Case managers and the beneficiaries
Dissemination of questionnaires prepared by WP7 to patients (baseline).

Starting case management activity: evaluation of the needs, PDP, creating the network and 
coordination of the patient and the family to the services they needed, re- evaluation and adjustment 
of the PDP, …evaluation of the patient satisfaction of the service provided.
First individual contact with beneficiaries of the case manager, initial evaluation of needs
Finalizing the personal plans 
Dissemination of questionnaires prepared by WP7 to patients (midway).
Dissemination of questionnaires prepared by WP7 to patients (final).
Awareness activities in schools
Organizing meetings with professionals

03/03/2017 Conferin a EUROPLAN
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• Persoanele afectate de boli rare, cu dizabilit i severe i
complexe au multe nevoi specifice din diferite domenii
de asisten i au nevoie de îngrijire integrat ,
coordonat

• Se va dezvolta si testa un nou model holistic de îngrijire
centrat pe pacien ii cu boli rare în jude ul S laj, cu
posibilitatea folosirii modelului în alte domenii
(persoane cu dizabilit i, persoane afectate de boli
cronice...), i în alte state membre

• Se vor crea parteneriate pe termen lung între institu iile
publice, entit ile private, i organiza iile societ ii civile

• Vom avea date despre impactului economic al modelului
i informa ii cu privire la analiza cost-beneficiu a

modelului propus.

Importan a proiectului

Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



This project is co-funded by 
the European Union
.

Innovative Patient-CentredApproach for Social Care Provision to Complex Conditions

www.creenfermedadesraras.es      |      www.apwromania.ro      |      www.cjsj.ro      |      www.eurordis.org       |      www.finovatis.com      |       www.ier.si      |      www.ki.se      |      www.zsi.at

The information contained in this publication does not necessarily reflect the official position of the European Commission

 mul umesc!

www.innovcare.eu
Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017


