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Scurt istoric  

Centrul NoRo 

 

Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare „NoRo” a fost înființat 

de Asociația Prader Willi din România în cadrul  proiectului 

PARTENERIAT NORVEGIANO-ROMÂN PENTRU 

PROGRES ÎN BOLILE RARE 
 

 

 

Dezvoltarea de NOI SERVICII DE CALITATE PENTRU 
BOLI RARE accesibile pentru beneficiari de la nivel 
național și disponibile în cadrul unui CENTRU PILOT DE 
REFERINȚĂ pentru BOLI RARE 

 

 

 



Scurt istoric  

Centrul NoRo 

Date relevante: 

 

 Durata proiectului NoRo – 2 ani   

 

 Durata construcției Centrului NoRo  

Aprilie 2010 – Iunie 2011 

 

 Deschiderea oficială – 28 Iunie 2011 

 

 Valoarea proiectului : ⁓ 2 mil. euro 

construcție și dotări centru ⁓ 1,3 mil. euro 

 

 



Serviciile Centrului NoRo 
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Centrul de Zi 

 NoRo 
 

 

Serviciile sunt finanțate de 

 Consiliul Local Zalău 

 Consiliul Județean Sălaj 

 

Beneficiari 

60 de copii diagnosticați cu BR (Sindromul Pierre  Robin, Sindrom West, DMD), TSA și 

 alte afecțiuni. 

  

Serviciile de care beneficiază 

Consultație psihiatrică, consultație pediatrică, consultație genetică,  evaluare socială, 

evaluare psihologică, logopedică și kinetică. 

 

Terapii individuale 

 Terapie Comportamentală; 

 Terapie  Senzorială; 

 Logopedie; 

 Kinetoterapie; 

 Hidroterapie; 

 Masaj; 

  Electroterapie. 

Terapii de grup 

Ergoterapie – meloterapie, art-terapie, activități  instructiv – educative  

și corectiv compensatorii, activități de joc la alegere, partea de gustare. 

 

 

 

 

 





Centrul de Zi 

 NoRo 
 

Pentru a eficientiza continuitatea intervenției și integrarea în comunitate organizăm: 

 Weekenduri terapeutice (modele de bune practici pentru părinți); 

 Tabere de vară  NoRo (activitate de tip respiro); 

 Cursuri de instruire  pentru părinți (cursul de asistenți personali); 

 Întâlniri și cursuri pentru cadre didactice (discuții pe cazuri, identificare de soluții); 

 Activități de socializare și integrare (serbarea de Crăciun, vânătoarea de ouă, ieșiri la pizza, vizită la muzeu). 

 



Centrul Rezidențial  

NoRo 
 

 Organizăm o dată pe lună grupuri de adulți cu BR (Thalasemie, Miastenia Gravis, LMC, Hemofilie) sau grupuri de copii    

cu BR (PKU, SPW, DMD, Acondroplazie). 

         Prin acest serviciu integrat ne propunem ca beneficiarii și familiile acestora să învețe cum să facă față bolii, să afle 

informații noi, să împărtășească experiențe și să-și însușească noi deprinderi pe care să le aplice în viața de zi cu zi. 

Servicii de care beneficiază 

 Cazare 5 zile (luni-vineri); 

 Evaluări  individuale (evaluare socială, psihologică, psihopedagogică și kinetică); 

 Consultație medicală (consultație neurologică, psihiatrică sau genetică); 

 Videoconferință; 

 Terapii individuale (terapie comportamentală, senzorială, logopedică, kinetică); 

 Terapii de grup (ergoterapie, kinetoterapie de grup); 

 Consiliere psihologică individuală/grup; 

 Instruire în drepturile pacienților/aspecte sociale pentru pacienți; 

 Curs de prim-ajutor; 

 Terapie ocupațională. 

 



Centrul Rezidenţial  

NoRo 
 

Programul de Abilități de Viață Independentă  „Probă de Zbor” 
 

Beneficiari 

11 tineri cu dizabilități produse de BR 

 
Servicii de care beneficiază 

 Cazare 3 zile 

 Evaluări  individuale (evaluare psihologică și kinetică); 

 Consultație medicală (consultație genetică); 

 Terapii individuale (consiliere psihologică); 

 Terapii de grup (ergoterapie, kinetoterapie de grup); 

 Consiliere de grup pentru părinți; 

 Curs de prim-ajutor; 

 Terapie ocupațională. 

 

Programul cuprinde 

 Module axate pe dezvoltarea abilităților de viață independentă (domeniul deprinderilor de viață zilnică, îngrijirii 
personale, dezvoltării sociale, managementul banilor); 

 Activităţi de recuperare prin: kinetoterapie, hidroterapie, terapie senzorială, masaj, managementul greutăţii, 
terapie ocupaţională şi art-terapie; 

  Activităţi care urmăresc creşterea gradului de socializare şi integrare în comunitate cum ar fi grupuri de suport, 
vizită la muzeu, excursii, vizionare de filme sau piese de teatru. 



Help Line NoRo 
 
 

Facilitează accesul la informaţii pentru pacienţii cu boli rare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorii APWR răspund solicitărilor de informaţii 

 prin tel./fax: 0260 610033 

 prin e-mail: office@apwromania.ro  

  sau personal – Centrul Pilot de Referință pentru Boli 

Rare – NoRo cu adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 9, 

Zalău, Sălaj 

Oferim informaţii 

boli rare 
proceduri legate de 

diagnostic şi tratament 

în anumite boli rare 

Orientăm   

organizaţii de 

pacienţi 
specialişti 

servicii sociale 

sau medicale 

existente în ţară 

şi străinătate. 

mailto:office@apwromania.ro


Servicii medicale  

Ambulator de specialitate NoRo 
 

 

 

 Cabinetul medical ambulator de specialitate este în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sălaj 

 Beneficiarii sunt atât pacienții din Centrul NoRo cât și din afara centrului 

 Consultația medicală este  realizată de către medicul specialist în psihiatrie pediatrică și medicul specialist în pediatrie și genetică 

medicală 

Activități 

Evaluarea 

pacienţilor 

Diagnosticare 

și tratament Stabililirea 

unui 

diagnostic 

prezumtiv 

Stabilirea 

unui plan de 

investigaţii 

Formularea 

diagnosticului 

final 

Stabilirea 

programului 

terapeutic 

Consiliere și 

informare 

pentru pacienți 

și familie 

Instruirea 

specialiștilor, 

pacienților și a 

asistenților 

personali 

Identificarea 

nevoilor. 



Informare şi instruire  

în domeniul bolilor rare 

Obiective 

 Creşterea gradului de informare a specialiştilor din domeniile 

social şi medical asupra bolilor rare 

 Creşterea calităţii serviciilor (sociale, socio-medicale,  

educaţionale) furnizate persoanelor  afectate de boli rare 

 

Activități 

Seminarii, workshopuri, conferinţe, cursuri 

 

Cursuri 

 Clasice (faţă în faţă) – animator socio-educativ, pedagog de recuperare, lucrător prin arte 

combinate, asistent personal al persoanei cu handicap, evaluator de competenţe; 

 Online – managementul bolilor rare, integrarea socială a persoanelor cu handicap; 

  Blended – mixează formarea online cu cea faţă în faţă. 



Studii de cercetare 

 

Obiectiv 

 Îmbunătăţirea accesului la studii clinice, proiecte de cercetare în domeniul 

bolilor rare din România. 

 

Activități 

 Informaţii privind studiile clinice derulate în domeniul bolilor rare; 

 Informaţii despre proceduri legate de includerea în aceste studii; 

 Colaborare cu centrele care derulează studii clinice sau proiecte de 

cercetare în domeniul bolilor rare; 

 Orientare către specialiştii care derulează studii clinice sau proiecte de 

cercetare în domeniul bolilor rare; 

 Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor cu boli rare şi a accesului la servicii 

specifice acestora. 



Lobby şi advocacy 

 

Obiectiv 

  Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor afectate de boli rare prin susţinerea acestora în faţa 

autorităţilor locale şi naţionale. 

 

Activități  

 Monitorizarea implementării Planului Național de Boli Rare; 

  Organizarea de conferinţe privind bolile rare; 

 Atragerea autorităţilor locale şi naţionale în parteneriate pentru realizarea diferitelor proiecte 

pentru persoanele afectate de boli rare; 

  APWR creează, facilitează şi întăreşte o reţea de contacte cu instituţii/persoane relevante, 

platforme şi reţele naţionale şi europene, cu autorităţi publice şi cu factorii cheie de decizie; 

 APWR reprezintă interesele pacienţilor cu boli rare din România la nivel European. 

Joc RAR 
cu 

prieteni 
RARI 



Proiecte 

1. Proiectul „Parteneriat Norvegiano-Român (NoRo) pentru progres în bolile rare” 

2. Proiectul „Centru de expertiză pentru bolile rare – Expert RARE” 

3. Proiectul „NoRo-Frambu, parteneriat pentru viitor” 

4. Proiectul „ ARTrare pentru copiii cu BR” 

5. Proiectul „ ARTrare în continuare” 

6. Proiectul „Mentorat pentru volutariat” 

7. Proiectul „CESpirit” 

8. Proiectul „YES pentru copiii cu BR” 

9. Proiectul „AD AUGUSTA PER ANGUSTA” 

10. Proiectul „TEAM” 

11. Proiectul „NoRo DocumentRARE” 

12. Proiectul „Voluntari RARI” 

14. Proiectul „Club de educație și dezvoltare  

emoțională la Centrul NoRo ” 

13. Proiectul „ INNOVCare” 

 

 



Cine asigură furnizarea și derularea acestor servicii? 

 

 

Echipa NoRo:  

 Coordonator;  

 Asistenți sociali; 

 Asistenți medicali; 

 Operatori help-line; 

 Psihologi;  

 Psihopedagogi; 

  Logoped;  

  Kinetoterapeuți; 

 Pedagog școlar; 

 Art-terapeut; 

 Specialist IT; 

 Contabil; 

 Medic specialist în psihiatrie pediatrică, medic specialist în pediatrie și genetică; 

  Voluntari (medici specialiști, cadre didactice, elevi, studenți și alte persoane 
interesate). 

 



Concluzii 

Colecție de amintiri din timpul activităților 

„Ȋmi place să vorbesc cu bunicii mei din Bacău!” 

 

 

 

 

 



„Mi-am făcut mulți prieteni la Centrul NoRo! ” 



„Ȋmi place să mă joc cu Diana, Rebi, Emi, cu toată lumea de la Centrul NoRo!” 



 

„Imi place să cȃnt, ȋntr-o zi am să ajung vedetă!” 



„Animalul meu preferat este calul!” 



 

 

„Acum reuşesc să mă pun singură pe saltea!” 



„Sunt o fire veselă, hotărȃtă şi ambițioasă!” 



„Locul meu preferat, aici îmi place să mă relaxez!” 



„Sunt puternic, nu mi-e frică să escaladez spalierul!” 



 

 

      Vă mulțumesc! 


