Asociația "Kūrybinės ateities idėjos”
ONG din Lituania ,,Idei Creative Viitoare” lucrează cu diferite grupuri de tineri, adulți și
organizații din domeniul educației non-formale. Formatorii din cadrul ONG-ului au o vastă
experiență în utilizarea metodelor de predare non-formală și organizarea de seminarii,
conferințe, evenimente. ONG-ul este deschis tuturor persoanelor care doresc să se implice
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activ la activități de educație non-formală și oferă o varietate de oportunități de petrecere a
timpului liber, de dezvoltare a abilităților creative și de cunoaștere a profesiei în secții
științifice, tehnologice, artistice, sportive, turism.
Persoană de contact: Silva Blažulionienė
E-mail: creatfuturideas@gmail.com

Asociația Everest
Asociația EVEREST este o asociație non-profit, activă încă din 2010 din domeniile educație
pentru sănătate, promovarea sănătății, educație formală și non-formală pentru adulți și

Cursuri international de formare profesională pentru
prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos
– CORRECT-IT!

tineri. Dezvoltă activități în domeniul asistenței sociale pentru persoanele dezavantajate,
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copii și vârstnici. Planifică să dezvolte proiecte de cercetare, campanii de conștientizare pe
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teme medicale și sociale de interes deosebit. De asemenea, pune în aplicare activități de
promovare și apărare a drepturilor și libertăților omului, cunoștințe despre participarea civică
și activism, protecția mediului și a naturii, sprijinirea activităților sportive și de tineret.
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Persoană de contact: Adriana Tofănescu
E-mail: asociatia.everest@gmail.com

În conformitate cu Planul de acțiune al UE privind obezitatea la copii în perioada
Triskelion- Forening for anvendt forskning og kunnskapsmobilisering

2014-2020, proporția populației din țările UE care este supraponderală sau obeză

Triskelion a fost înființată în 2015 în Stavanger, Norvegia și este o organizație specializată în

rămâne îngrijorător de ridicată pentru adulți, pentru copii și tineri, în ciuda acțiunii

cercetarea aplicată și mobilizarea cunoștințelor în domeniile educației, sănătății publice,
activității de tineret, psihologiei și medicinei. Chiar dacă suntem o organizație tânără,

la nivel european de a inversa acest trend ascendent ( Planul de acțiune al UE

membrii personalului au o vastă experiență în domeniile menționate mai sus și au participat

privind obezitatea copiilor în perioada 2014-2020, p.2). Implicațiile excesului de

la peste 60 de proiecte internaționale care au fost prezentate și facilitate la peste 200 de

greutate și a obezității în Europa sunt stricte: prevalența obezității s-a multiplicat în

conferințe și ateliere de lucru din întreaga lume. Suntem o organizație non-profit.

numeroase țări europene începând cu anii 1980, iar această creștere influențează

Persoană de contact: Thomas Nilsen
E-mail: thomas@nilsen.com

concomitent creșterea ratelor asociate bolilor netransmisibile. Inițiativa OMS
privind supravegherea obezității în rândul copiilor (COSI), a arătat că în jur de 1 din

Disclaimer: “ Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia
Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul
informaţiei.”

3 copii din UE cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani erau supraponderali sau obezi în
2010. Aceasta este o creștere îngrijorătoare în comparație cu 2008, când estimările
au fost 1 din 4.

OAMGMAMR Iasi Branch (Romania) - Project coordinator
CORRECT IT! contribuie la eradicarea acestei probleme globale importante cu următoarele
rezultate:

O curiculă de prevenție a obezității și promovare a unui stil de viață sănătos;
O platformă testată și Cursuri de formare mixte prin care se învață prevenirea obezității și se
accesează materialele pentru formarea pentru un stil de viață sănătos.
Oferă un grup de formatori din 5 țări;

OBIECTIVE. GRUPUL ȚINTĂ

424 de cursanți din cele 3 grupuri țintă care vor dobândi cunoștințe, abilități și instrumente vor
oferi mesaje clare despre alimentația sănătoasă și nutriție, activitatea fizică, prevenirea
obezității și a bolilor metabolice și comportamentul nediscriminatoriu față de persoanele obeze
sau supraponderali.

Obiectivul CORECT-IT! este de a
contribui la prevenția obezității și
promovarea unui stil de viață sănătos în
rândul grupurilor țintă, pacienților,
beneficiarilor, copiilor, adolescenților,
adulților, autorităților publice și altor
părți interesate. Perspectiva pe termen
lung este de a oferi medicilor, cadrelor
didactice,
instructorilor
sociali
instrumente și cunoștințe, ajutându-i să
abordeze problemele legate de
malnutriție și discriminare, pentru a
preveni decesele premature și pentru a
reduce în mod semnificativ povara
bolilor netransmisibile. Obezitatea este
puternic influențată de lipsa de
cunoștințe, conștientizare și îngrijire și
are un impact negativ profund asupra
bunăstării și calității vieții.

Grupurile țintă directe ale proiectului
vor fi asistenții medicali din școli și
grădinițe, asistenții medicali din
comunitate, educatorii din școlile
primare și alți profesioniști din
domeniul sănătății, profesorii VET,
asistenții sociali, psihologii, profesiile
cu impact major și educativ asupra
populației .
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O analiză a conceptului de viață sănătoasă și colectarea de bune practici;

Organizația are mai mult de 13.000 de membri - asistente medicale, moașe și asistenți
medicali, dintre care peste 8500 de membri activi. Activitatea organizației constă în
controlul și supravegherea practicii profesionale a asistentului medical și a moașelor.
OAMGMAMR Filiala Iași organizează evenimente de educație profesională în cadrul cărora
încurajează schimbul profesional de experiență și cele mai bune practici pentru creșterea
competenței profesionale a membrilor săi. Organizația este, de asemenea, preocupată de
armonizarea nivelului de educație și competențe profesionale a asistentelor medicale și
moașelor cu standardele UE.
Persoană de contact: Silvia Popovici
E-mail: secretariat@oammr-iasi.ro
The University of Foggia
Universitatea din Foggia este o universitate publică tânără și dinamică, înființată la 5
august 1999. Principalele sale activități sunt educația și cercetarea superioară. Una dintre
prioritățile sale principale este internaționalizarea cercetărilor academice și a colaborărilor.
Universitatea din Foggia se caracterizează prin predare și cercetare, fiind strâns legate de
cerințele teritoriale, proiectele de cercetare fundamentală și aplicată, mobilitatea și
cooperarea internațională, consultanța educațională, evenimentele culturale și activitățile
Misiunii a Treia, orientate atât spre valorificarea economică a cercetării științifice cât și
spre dezvoltarea socială, educațională și culturală.
Persoană de contact: Luciano BENEDUCE
E-mail address: luciano.beneduce@unifg.it
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Institutul Politehnic din Portalegre (IPP) este o instituție de învățământ superior
(Universitatea de Științe Aplicate) care cuprinde patru școli implicate în predare, instruire,
cercetare și alte activități în domeniile lor științifice, pedagogică, tehnică și artistică. Oferă
programe de ciclu scurt, de prim ciclu și de ciclu secundar, precum și programe postabsolvire și formare continuă în domeniile educației, culturii, media, turismului, asistenței
sociale, afacerilor și administrației, ingineriei, designului, artei grafice, agriculturii , studiul
cailor, asistență veterinară, asistență medicală, igienă dentară. IPP are aproximativ 2.500
de studenți și 300 de angajați.
Contact person: António Casa Nova
E-mail address: casanova@essp.pt

