
Doar dacă îţi urmezi visul, poţi să-l atingi! Este 
foarte interesant să meditezi şi să analizezi cum 
s-au întâmplat toate şi ce factori au contribuit la 
realizările din viaţa ta. Pentru o persoană care 
nu a crezut niciodată că ar avea orice fel de 
abilităţi „de conducere”, consider că momentan 
fac o treabă destul de bună pentru echipa care 
s-a creat prin acest proiect...

Povestea unui proiect
Este interesant de spus povestea unui proiect care este atât de strâns legat de proiectul vieţii tale... 
Cert este că abordarea noastră faţă de alţii este mai mult din cauză că împărtăşim aceleaşi gânduri 
şi mai puţin din cauza modului de viaţă. Ne-am făcut prieteni, nu pentru că aceştia corespundeau 
unui anume standard mental, ci pentru că aceştia au răspuns pozitiv la un set de întrebări relevante 
și nespuse dar, cruciale în menţinerea unei prietenii. N-am fost nevoiţi să întrebăm dacă doresc să 
ne fie prieteni. Am vorbit cu ei, ne-am întâlnit, ne-am împărtăşit durerile şi bucuriile, şi aşa vieţile 
noastre s-au legat. La fel s-a întâmplat şi când am ajuns la concluzia că împreună cu partenerii noştri 
norvegieni, putem realiza ceva cu adevărat important, chiar aici, în Zalău. Acest proiect ne-a 
stârnit acelaşi entuziasm şi încredere, nouă şi partenerilor noştri, dar aceasta nu s-a datorat doar unor 
principii teoretice, unor persoane sau instituţii care şi-au adus contribuția. Ca să crezi în ceva nu 
înseamnă neapărat să fi convins de o multitudine de informaţii, uneori dimpotrivă, suntem nevoiţi să 
ignorăm anumite informaţii pentru a menţine visul...
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viziunea și convingerea noastră că putem trans-
pune modelul lor într-o realitate atât de diferită 
precum România. Probabil directorul de la 
Frambu a văzut toate acestea şi a semnat acordul 
de parteneriat a doua zi. Am scris proiectul şi 
l-am câştigat. Implementarea proiectului nu a fost 
deloc uşoară, ne-am dorit să realizăm cât mai mult 
posibil pentru un viitor mai bun pentru pacienţii 
cu boli rare din România. Expertiza partenerilor 
noştri a fost esenţială, echipa şi voluntarii implicaţi 
(Lisen, Tove, David, Kaja, Ragnhild, David Oziel, 
Christel, Anja, Nina, Rob, specialiştii şi pacienţii 
români implicaţi în Comitetul Naţional pentru 
Rare boli) au fost remarcabili şi tot sprijinul din 
partea colaboratorilor şi a prietenilor ne-a ajutat 
să derulăm un proiect reuşit.  

Experienţa partenerilor noştri a fost 
esenţială în realizarea proiectului! 

Proiectul NoRo – „Parteneriatul Norvegiano-Român 
pentru progres în bolile rare” – a oferit APWR-ului 
oportunitatea de a dezvolta serviciile pe care le-am 
creat în 2005 prin intermediul Centrului de Infor-
mare privind Bolile Genetice Rare. Universitatea 
de Boli Rare (edubolirare) este un serviciu de infor-
mare dezvoltat în centrul existent, iar Centrul Pilot 
de Referinţă este o clădire separată, creată în timpul 
implementării proiectului.

Construcţia Centrului

Asta a fost o altă poveste, cu o mulţime de pro-
vocări şi eforturi. În primul rând, am primit tere-
nul printr-un acord de parteneriat, de la Biserica 

Catolică „Sf. Familie” din Zalău. Apoi terenul a 
fost restituit Consiliului Local, care a decis să ni-l 
dea nouă (în conformitate cu cererea bisericii) 
pentru renovarea şi construirea centrului pentru 
boli rare, iniţial pentru 1 an, apoi pentru 3, 10 şi 
în final până în anul 2029.

Prin acest proiect am creat ÎNCREDERE şi ÎNŢELE-
GERE... Am început cu întârziere lucrările de con-
strucţie datorită metodelor de achiziţie şi contes-
taţiilor, după care am avut inundaţii, alunecări de 
teren şi a fost nevoie de muncă suplimentară pentru 
consolidarea terenului şi multe altele... dar am reuşit 
să depăşim toate acestea şi până la urmă le-am 
dus la bun sfârşit. Reuşita noastră se datorează 
tuturor celor implicaţi: constructor, arhitect, auto-
rităţi, personal şi voluntari. Toţi au transformat acest 
proiect în scopul lor principal şi desigur toţi îşi 
doresc ca acest proiect să fie un exemplu... Pot spu-
ne că visul nostru a devenit visul lor, şi acest lucru 
este fantastic. Acest proiect este important pentru 
pacienţii care suferă de boli rare, deoarece acesta 
pune în evidenţă experienţa de zi cu zi a pacienţilor 
şi implicit a familiilor. Oferim cursuri adresate atât 
întregii familii cât şi specialiştilor implicaţi în diagnos-
ticarea şi management-ul bolilor rare. De asemenea, 
serviciile create vor oferi un sprijin important pentru 
toţi pacienţii, nu numai pentru cei care au un trata-
ment eficient, ci şi pentru cei care nu au nici un 
tratament pentru moment (prin terapii, formare, 
consiliere şi grupuri de suport). Prin acest proiect nu 
am construit doar un „centru” pentru bolile rare, am 
construit un parteneriat real şi o adevărată încredere 
între toţi partenerii implicaţi. Implicarea Frambu şi a 
APW din Norvegia este un model pentru partenerii 
români, iar această cooperare a influenţat de ase-
menea şi sprijinul autorităţilor naţionale.

Toate proiectele pe care le-am implementat 
împreună cu Centrul Frambu cu finanțare 
EEA/Norway Grants dar și toate proiectele 
Europene în care am continuat să colaborăm 
au adăugat noi nume în lista de prieteni, ne-au 
ajutat să creem o nouă perspectivă de cola-
borare în bolile rare, reprezentând o oportu-
nitate pentru o lume fără graniţe. Amintirile 
din aceste activități comune au devenit o co-
moară pe care o păstrăm în inimile noastre și o 
prețuim pentru veșnicie. 

„Dacă lupţi pentru visul tău, într-o zi, şi visul tău 
va lupta pentru tine...” Paulo Coelho

Dorica Dan, preşedinte APWR

Dar să începem cu începutul! Fiica noastră a fost 
diagnosticată cu Sindrom Prader Willi când a avut 
aproape 18 ani, şi din acel moment ne-am dorit 
ca nimeni să nu mai fie nevoit să se confrunte 
cu un diagnostic necunoscut. Ca rezultat al efor-
turilor de a găsi informaţii despre diagnostic şi 
alte familii care au membri afectaţi de această 
boală, am înfiinţat Asociaţia Prader Willi din 
România – APWR în luna mai al anului 2003. 

În 2004 am participat prima dată la o conferinţă 
internaţională despre Sindromul Prader Willi în 
Noua Zeelandă. A fost o adevărată experienţă de 
viaţă, acest drum până în capătul celălalt al lumii, 
pentru a învăţa cum să mă descurc cu boala fiicei 
mele. A fost prima mea călătorie cu avionul, primul 
meu contact cu părinţi din toată lumea care se 
confruntă cu aceiaşi problemă. Nu a fost deloc uşor 
să ajung acolo, în primul rând a fost o chestiune de 
bani, pe care am reuşit să-i procur prin intermediul 
asociaţiei PWS din Germania. Pe urmă am realizat 
că aveam nevoie de viză pentru Noua Zeelandă 
din Londra, cum nu aveam ambasadă la noi în 
ţară... pentru a obţine această viză trebuia să obţin 
iniţial o altă viză, pentru Anglia. Foarte complicat. 
Toate acestea nu s-ar fi rezolvat fără ajutorul unui 
bun prieten din Cambridge care a contribuit 
enorm la realizarea acestui vis. 

Călătoria nu a fost deloc uşoară, am fost nevoită 
să merg cu maşina până în Frankfurt, am dormit 
în maşină după care, seara m-a aşteptat un drum 
cu avionul de 30 de ore. A fost o adevărată 
aventură. În Noua Zeelandă am cunoscut per-
soane minunate, care m-au ajutat să realizez 
că într-adevăr pot îndeplini misiunea care mi-
am asumat-o pentru pacienţii din România. 
Am cunoscut-o pe Ragnhild Arnesen de la 
Asociaţia Prader Willi din Norvegia, pe Pam 
Eisen preşedinta Organizaţiei Internaţionale 
a Sindromului Prader Willi (IPWSO), şi am 
aflat că tatăl lui Pam s-a născut în Felsőbánya 
– Baia Sprie (am crezut că este o localitate din 
Ungaria, după care am realizat că de fapt este 
din România, şi chiar foarte aproape de oraşul 
meu). Mi-am făcut mulţi prieteni şi aşteptam cu 
nerăbdare să mă reîntâlnesc cu ei la următoarea 
conferinţă, în Germania. De asemenea, am avut 
ocazia de a participa la un workshop ţinut de o 
persoană foarte specială, Christian Aashamar de 
la Frambu - Centru Resursă pentru Boli Rare din 
Norvegia. Prezentarea lui despre centrul Frambu 
mi-a stârnit atenţia şi a rămas un vis pentru 

mine, accentuez un „vis” pentru că mi se părea 
ceva imposibil de realizat la noi, în contextul 
economico-social românesc. Nimic în viaţă nu 
e întâmplător! Dar lucrurile au început să se 
dezvolte într-un ritm rapid. Asociaţia din Germania 
a decis să nu mai organizeze următoarea 
conferinţă, iar într-un moment de „nebunie” am 
decis ca noi să o organizăm, ceea ce am şi făcut 
în anul 2007. La conferinţă au participat 388 de 
persoane din 38 de ţări, inclusiv Norvegia. La final, 
am reuși să convingem că putem să organizăm un 
eveniment internațional, de amploare. Din acel 
moment am fost mult mai încrezători în puterile 
noastre şi în capacităţile noastre de organizare. 

De asemenea în acelaşi an am înfiinţat Alianţa 
Naţională pentru Boli Rare România, am început 
să lucrăm la Planul Naţional de Boli Rare şi am 
organizat două conferinţe pentru boli rare. Pot 
spune că a fost un imens pas înainte pentru 
organizaţia noastră. În acelaşi an am fost aleasă 
în comitetul de conducere IPWSO şi EURODIS 
(Organizaţia Europeană a Bolilor Rare). În 2008, 
Norway Grants a deschis o linie de finanţare şi 
mi-am amintit prezentarea despre Frambu din 
Noua Zeelandă (uneori păstrezi ceva în inimă 
şi nici nu-ţi dai seama că este încă acolo) şi am 
decis să încerc. Am abordat APW Norvegia şi 
am solicitat parteneriatul lor pentru proiectul 
„seed money”, şi au fost de acord să pregătească 
proiectul şi să ceară parteneriatul centrului 
Frambu. Totul a devenit posibil pentru că două 
mame, una din Norvegia şi una din România 
s-au întâlnit o dată în Noua Zeelandă... atunci 
când ne pierdem puterile suntem purtaţi de 
speranţă... Am pregătit un acord de parteneriat, 
o prezentare a proiectului şi ne-am întâlnit la 
Frambu în noiembrie 2008. La acel moment, toate 
informaţiile de pe site-ul Frambu erau în limba 
norvegiană, aşa că mi-am bazat cererea în mare 
parte pe propriile mele amintiri şi pe visul meu. 
Ca să fiu sinceră, am fost extrem de impresionată 
de modul în care Frambu abordează întreaga 
familie şi comunitatea pentru a îmbunătăţi cali-
tatea vieţii persoanelor afectate de boli rare. 
Acesta este motivul pentru care viziunea APWR 
a fost „realitatea norvegiană”, ca să spun aşa... Nu 
ştiu de ce şi când i-am convins să fie partenerii 
noştri (după prima zi, i-am spus doamnei dr. Puiu 
că nu vor accepta să fie partenerii noştri...). Dar, 
undeva, acolo sus cineva ne-a iubit și am reușit 
să-i convingem: Ragnhild Arnesen de la APW 
Norvegia a avut un rol important aici, precum și 
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But, let’s start with the beginning! My daughter 
was diagnosed with Prader Willi Syndrome when 
she was almost 18 years old and we wanted 
that nobody else to face an unknown diagnose 
any more. As a result of the struggling to find 
information about the diagnose and to trace 
other families having member with this diagnose 
I created the Romanian Prader Willi Association 
– RPWA in May 2003.

In 2004 I’ve been attending my first international 
conference on Prader Willi Syndrome in New 
Zealand. It was a “life experience”, going at the 
end of the world to learn how to cope with my 
daughter’s disease. It was my first trip by plane, 
my first contact with parents from all over the 
world facing the same problem as I do. It was not 
easy getting there. First it was a matter of money 
that I solved by a grant that I received through 
the German association for PWS. Then, when this 
problem was solved, I realized that I needed a 
visa from London, as we had no Embassy in our 
country… and to get this visa, I needed a visa for 
England, too. Very complicated. I couldn’t solve it 
without a good friend in Cambridge that helped 
me make this dream a reality. 

The travel was not easy at all, as I went by car to 
Frankfurt, slept in the car and the next evening I 
took the plane for more than 30 hours. It was a 
real adventure…In New Zealand I met wonderful 
people that helped me think that I can really do 
the mission that I assumed to do for Romanian 
patients. I met Ragnhild Arnesen from the Prader 
Willi Association Norway, I met Pam Eisen the 
head of the International Prader-Willi Syndrome 
Organization (IPWSO) and found out that Pam’s 

father was born in Felsőbánya-BaiaSprie (and I 
believed that it is in Hungary and then realized 
that it was in fact in Romania and very close to my 
town). I made friends and I was looking forward 
to meet them again at the next conference in 
Germany. Also, I had the opportunity to be in a 
workshop chaired by a special person, Christian 
Aashamar from Frambu – Resource Center for 
Rare Diseases, Norway. His presentation about 
Frambu kept my attention and remained as a 
dream for me because it seemed something 
impossible to be done in our reality. Nothing 
is happening in your life by mistake. But 
things began to develop rapidly. The German 
association decided not to host the following 
conference and in a “crazy” moment I decided 
that we can do it… and we did it in 2007! The 
conference included 388 participants from38 
countries, including Norway and we managed 
to organize the arrangements to everybody’s 
satisfaction! As from that moment we were more 
self-confident in our organizational capacity.

Also, in the same year we had established the 
Romanian National Alliance for Rare Diseases, 
we started to work for the National Plan for Rare 

Diseases and organized2 conferences for 
rare diseases. I would say that it was the 
major step forward for our organization. 
In the same year I have been elected in 
the board of IPWSO and EURORDIS (The 
European Organization for Rare Diseases).
In 2008, a call for proposals from Norway 
Grants was opened and I remembered 
the presentation about Frambu from New 
Zealand (sometimes you keep something 
in your heart and you don’t even realize 
that it is still there) and I decided to try. I 
approached PWA Norway and asked for 
partnership for the seed money project 
and they agreed to prepare the project and 
to ask Frambu for partnership. Everything 
became possible because of two mothers, 

one from Norway and one from Romania that 
have met once in New Zealand… and when we 
lose our strength we are carried by hope…We 
have prepared a partnership agreement and a 
presentation of the project and met at Frambu in 
November2008. At that time, all the information 
on Frambu’s website was in Norwegian 
language, so I based my application on the 
memories and my own dream. To be honest, 
I’ve been most impressed by the way Frambu 

The story of a project
It’s interesting to tell the story of a project that is very close connected to your life project… It is certain 
that our approach to others is more because of sharing the same thoughts and less about the way of 
living. We made friends not because they corresponded to a mental standard, but because they responded 
positively to a set of questions considered relevant to follow up a friendship. We did not even ask if they 
want to be our friends. We talked with them, we met, we shared the pain and joy, and so we tied our 
lives together. It was the same when we got to the conclusion that we could really do this, here with this 
center in Zalău, with the support of the Norwegian partners. Not because of some theoretical principles, 
not because someone or some institution has declared their support, but because this project created the 
same enthusiasm and belief in us and in partners. To believe in something does not mean you always 
are convinced by an amount of information, and sometimes I’d say that we even ignore part of the 
information to keep the dream alive…

Only if you follow your dream, you can reach it! It is a very interesting feeling to analyze how it 
happened and which facts concurred to the achievements you had in your life. As a person that never 
believed in having any kind of “leadership” skills, I think that now I am doing a pretty good job for the 
team that we have created in this project…
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De peste 25 de ani Frambu a observat nevoia 
de informații și de cunoștințe cu privire la bolile 
rare în sistemul de sănătate și servicii sociale. 
Autoritățile locale trebuie să se asigure că toate 
persoanele din raza lor teritorială beneficiază de 
serviciile de sănătate de care au nevoie. Printre 
aceste persoane sunt și cei diagnosticați cu boli 
rare. Dar experiența noastră este că bolile rare 
sunt puțin cunoscute de specialiști, pacienți și 
societate. Lipsa de cunoștințe duce la lipsa de 
sprijin și de competențe profesionale ale celor 
care ar trebui să ofere servicii pacienților cu boli 
rare. Frambu lucrează în mod continuu pentru a 
îmbunătăți cunoștințele necesare prin organizarea 
de cursuri, atât pentru pacienți și familiile lor, cât 

și pentru specialiști și furnizorii de servicii. Pentru 
că Norvegia este o țară cu o suprafață mare și nu 
există întotdeauna suficient timp pentru călătorie, 
Frambu s-a specializat și în furnizarea de cursuri 
folosind programe de video conferințe.

Din 2009 Frambu are plăcerea de a fi un parte-
ner cu Asociația Prader Willi din România în 
activitatea de a îmbunătăți calitatea vieții per-
soanelor diagnosticate cu o boală rară. Finan-
țările din programul SEE/Granturile Norvegiene 
au venit în sprijinul celor două organizații în 
stabilirea acestui parteneriat. Am avut realizări 
importante în mai multe proiecte și continuăm 
colaborarea noastră.

Centru Resursă pentru Boli Rare în Norvegia

Frambu este cel mai mare centru din Norvegia care oferă servicii pentru peste 120 de diagnostice rare 
și este singurul centru cu capacitate de cazare, 72 de locuri. Frambu este o fundație privată, finanțată 
de stat prin Unitatea Consultativă de Boli Rare din Norvegia.

approaches the entire family and community to 
improve the quality of life for the person affected 
by rare diseases. This is why the RPWA’s vision 
was the “Norwegian reality” so to say…I don’t 
know why and when we convinced them to be 
our partners (after the first day, I told to dr. Puiu 
that they will not accept to be our partners…), 
but, I assume there were some important 
elements: Ragnhild Arnesen from PWA Norway, 
the vision and my belief that we can do it in a 
very different reality as Romania. The director of 
Frambu saw this and signed the agreement the 
next day. We wrote the project and we won it. 
The implementation of the project was not easy 
as we wanted to achieve as much as possible 
for a better future for patients with rare diseases 
in Romania. But, the expertise of our partners 
was essential, the team and volunteers involved 
(Lisen, Tove, David, Kaja, Ragnhild, David Oziel, 
Christel, Anja, Nina, Rob, Romanian professionals 
and patients involved in the National Committee 
for Rare Diseases) were outstanding and the 
entire support from additional partners and 
friends helped us to do a good project.

The experience of our partners was 
essential in our project!

Project NoRo – “Norwegian-Romanian partnership 
for progress in rare diseases” has offered RPWA 
the opportunity to develop the services that we 
created through the Center for Information on 
Rare Genetic Diseases that we established in 
2005. The eUniversity is developed as a service 
in the actual center for information and the Pilot 
Reference Center is a separate building created 
during the project implementation.

The construction of the center

That was another story with lots of challenges 
and efforts. First, we received the land through 
a partnership agreement from the Catholic 
Church “St. Family” Zalau. Then it was given 
back to the Local Council, who decided to give 

it to the RPWA (in accordance with the will of the 
church) to renovate and build the center for rare 
diseases, initially for 1 year, than 3 and finally for 
10 years.

Through our project we built TRUST and 
UNDERSTANDING…We started with delays in 
the construction work due to the procurement 
methods and contestations, than we had floods, 
landslides, supplementary work for reinforcement 
of the land and many others... but, we overcome 
all these and succeeded in the end. Mainly 
because all the people involved constructor, 
architect, authorities, staff and volunteers, all of 
them transformed this project in their main goal 
and all wanting this project to be an example... 
I would say that our belief became their belief, 
and this is fantastic. This project is important for 
rare diseases patients as it is valuing the everyday 
experience of patients and families. One of our 
main purposes is to implement training activities 
for the entire family and for the professionals 
involved in diagnosis and management of the 
rare diseases. Also, it will offer an important 
support to all the patients, not only to those who 
have an effective treatment but also for those 
who have no treatment for the moment (through 
therapies, training, counseling and support group 
activities).Through this project we did not build 
only a “center” for rare diseases, but we built 
real partnership and trust among all the partners 
involved. The involvement of Frambu and PWA 
Norway is a model for the Romanian partners and 
this cooperation has influenced the support of the 
national authorities, too. 

All the projects that we have implemented 
together with Frambu by receiving the EEA/
Norway Grants and those projects where we 
have been collaborating at EU level helped us 
to pave a new way of working in the field of rare 
diseases and have been a great opportunity for 
a world without borders. The memories of our 
activities become invaluable treasures kept safe 
in your heart to cherish forever. 

“If you fight for your dream, one day,                                     
 the dream will fight for you, too….”

Dorica Dan, president of RPWA
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For more than 25 years Frambu has experienced 
the need for information and knowledge about rare 
diseases in the system of health and social services.  
The municipality shall ensure that all persons 
residing there are provided with necessary health 
services.  These include persons diagnosed with 
rare diseases. But our experience is still that rare 
diseases are little known to professionals, patients 
and society. The lack of knowledge leads to lack 
of help and coping skills among the professionals 
that should provide services to patients with rare 
diseases. Frambu is working continuously to 
improve the necessary knowledge by arranging 
courses, both for patients and families, but also 

specialized courses for the professionals and 
service providers. As Norway is a wide spread 
country and there is not always enough time for 
travelling; Frambu is specializing in providing 
guidance using video conference programs. 

Since 2009 Frambu has the pleasure of being 
a partner with the Romanian Prader Willi 
Association in our work to improve the quality 
of life for people diagnosed with a rare disease. 
Funding from the EEA/Norway Grants has 
enabled the two organizations to establish this 
partnership. We have succeeded in several 
projects and we are continuing our collaboration.  

 Norwegian Resource Center for Rare Disorders

Frambu is the largest center in Norway giving services to more 
than 120 different rare diagnoses and is the only center with a hotel 
accommodation with 72 beds. Frambu is a private foundation funded 
by the state through the Norwegian Advisory Unit on Rare Disorders. 

Frambu subliniază importanța serviciilor speciale pentru 
persoanele diagnosticate cu boli rare. Acestea includ ser-
vicii sociale care permit pacienților să facă față vieții de zi 
cu zi, a face față la grădiniță, școală și posibilitățile de a 
găsi un loc de muncă.

Obiectivul principal al muncii noastre este de a sprijini 
pacienții noștri să fie integrați în societate și de a-i pregăti 
pentru o viață independentă. Societatea are nevoie de 
informații și cunoștințe cu privire la bolile rare pentru a-i 
include cât mai bine în societate și pentru a oferi îngrijire 
integrată pentru pacienții cu boli rare.

La cursurile de la Frambu obiectivul principal al activi-
tăților pentru copii și adulți tineri este să se cunoască 
reciproc și să împărtășească experiențe cu privire la 
diagnosticul lor rar - punctul central al cursului. Pacienții 
sunt ghidați de specialiști care au cunoștințe despre viața 
cu o boală rară și pot să răspundă la întrebările copiilor și 
tinerilor adulți.

Frambu subliniază importanța taberelor de vară pentru 
copii și tineri adulți, ca un instrument important în 
împuternicirea pacienților. Aceste tabere provoacă pa-
cienții cu diferite diagnostice rare să-și părăsească părinții 
pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a participa la 
activități în interior și în aer liber, activități în premieră 
poate pentru ei, și să se întâlnească cu alți participanți 
în aceeași situație, dar și cu studenții care lucrează ca 
ajutoare în tabere.

Experiența Frambu de peste 25 de ani de activitate cu 
bolile rare a arătat că pentru persoanele cu boli rare 
tratamentul adecvat și îngrijirea potrivită inițiată tim-
puriu va reduce semnificativ unele nevoi de îngrijire în 
viitor. Acesta a fost unul dintre obiectivele principale ale 
Frambu, de a crește calitatea vieții pacienților noștri cât 
se poate de mult. Aceasta include instruirea îngrijitorilor 
despre boală și cel mai bun tratament, precum și 
creșterea rezilienței pacienților și a familiilor. Am avut 
privilegiul de a împărtăși experiențele și cunoștințele 
noastre despre această muncă importantă partenerului 
nostru din România.

Cele două țări prin Granturile SEE / Programul Norvegian 
au avut oportunitatea de a învăța unii despre ceilalți, să 
stabilească prietenii și mijloace de cooperare. A lucra și 
coopera fără frontiere este o parte importantă a viitorului 
Europei. Pacienții diagnosticați cu boli rare au aceleași 
nevoi, indiferent de țara în care locuiesc.

Lisen Mohr, Centrul Frambu 
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Asociația Prader Willi din România – APWR s-a 
înființat în mai 2003 din dorința de a reuni efor-
turile pacienţilor, specialiştilor şi familiilor pentru 
a asigura o viaţă mai bună tuturor persoanelor cu 
handicap produs de boli rare din România.

La 16 Octombrie 2005 am deschis Centrul de 
Informare pentru Boli Genetice Rare. Este primul 
centru de acest tip din România şi se doreşte 
a fi un centru resursă pentru pacienţii cu boli 
rare, familiile acestora şi specialiştii implicaţi în 
diagnosticarea şi managementul acestor boli.

În iunie 2011 am deschis Centrul Pilot de Referință 
pentru Boli Rare – NoRo, la Zalău destinat, în 
general, pacienților cu boli rare care necesită 
îngrijire specializată și personalizată. Activitatea 
Centrului NoRo se bazează pe conceptul de 
îngrijire integrată, şi anume: abordarea complexă 
a beneficiarilor, implicând dimensiunea medicală, 
socială şi comportamentală. Sunt implicați spe-
cialiști angajați și voluntari dintr-o paletă largă 
de specialități: medici, psihologi, asistenți sociali, 
terapeuți și educatori.

Viziunea APWR este o lume în care persoanele 
afectate de boli rare au şanse reale la diagnostic 
şi tratament, beneficiind totodată de unele 
oportunităţi care să le faciliteze integrarea în 
comunitate. 

Misiunea APWR este creşterea calităţii vieţii 
persoanelor afectate de Sindromul Prader Willi şi 
de alte boli genetice rare.

Obiective generale
1.  Facilitarea accesului la informare privind bolile 

rare;
�.  Crearea unei baze de date naționale privind 

bolile rare;
�. Crearea unei reţele de suport între pacienții 

care suferă de aceeași boală;
�. Crearea unei rețele de suport între specialiști 

și familii;
�. Stimularea cercetării în domeniul managemen-

tului bolilor rare;
�. Colaborarea cu organizații și rețele interna-

ționale;
�. Stimularea diagnosticării timpurii;
�.  Prevenirea și managementul dizabilității la mai 

multe niveluri.

Beneficiază de serviciile noastre
•  Persoanele afectate de boli rare din România;
•  Familiile persoanelor afectate de boli rare;
•  Specialiștii implicați în diagnosticarea și mana- 

gementul acestor boli.

Centrul NoRo este un centru de resurse care furnizează servicii terapeutice si medicale. Obiectivul 
principal este oferirea de servicii sociale și de îngrijire integrată pentru persoanele afectate de boli rare 
și familiile lor, prin îmbunătățirea accesului la asistență medicală, informare, cercetare și educație.

Centrul Pilot de Referință 
pentru Boli Rare NoRo

Frambu stresses the importance of special 
services for people diagnosed with rare diseases.  
These include social services that enable 
the patients to cope with daily life; cope in 
kindergarten, school and the possibilities to find 
a job.

The main focus of all our work is to enable our 
patients to be integrated in the society and to 
empower them further in life. The society needs 
information and knowledge about rare diseases 
in order to include the patients in the mainstream 
society as far as possible and to 
offer integrated care for patients 
with rare diseases. 

During courses at Frambu the main 
goal of the activities for children 
and young adults is to get to know 
each other and share experiences 
about the rare diagnose which is 
the focus of the course. They are 
joined by professionals who have 
knowledge about life having a rare 
disease and can answer questions 
from the children and the young 
adults.

Frambu highlights the importance 
of the summer camps for children and young 
adults as an important tool in the empowerment 
of the patients. These camps challenges the 
patients with different rare diagnosis to leave 
the parents for a short period, to attend activities 
both indoors and outdoors that might be for the 
first time, and to meet participants in the same 
situation together with the students working as 
helpers in the camps. 

Frambu’s experience from more than 25 years 
of working with rare diseases has taught us that 

giving people diagnosed with these diseases 
the proper treatment and best care as early 
as possible will significantly reduce some of 
their needs for care in the future. This has been 
one of the main goals of Frambu; to make the 
quality of life for our patients as best as possible. 
This includes teaching the caregivers about the 
diseases and the best treatment, and to help the 
patients and the families how to cope with the 
diseases. We have been privileged to share our 
experiences and knowledge about this important 
work with our partner in Romania.

Our two countries have by receiving the EEA/
Norway Grants been given a golden opportunity 
to learn about each other, establish friendship 
and means of cooperation. To work and 
cooperate without borders is an important part 
of Europe’s future. Patients diagnosed with rare 
diseases have the same needs regardless of 
which country they are citizens.

Lisen Mohr, Frambu Center
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Programe de formare

Organizarea unor programe de formare pentru spe-
cialiștii implicați în managementul bolilor rare - Furnizor 
de EMC & programe de formare profesională a adulților 
autorizate de către Autoritatea Națională pentru 
Calificări (ANC), inclusiv la distanță prin platforma online 
www.edubolirare.ro.

Activități de cercetare 

APWR este certificat pentru implementarea sistemului 
de management al calității în serviciile integrate: 
sociale, medicale, educaționale și de cercetare în do-
meniul bolilor rare. APWR este implicată în proiecte 
de cercetare privind diferite boli rare şi în acelaşi timp 
oferă informaţii şi orientează pacienţii acolo unde 
există servicii specifice celor care le solicită. Cola-
borăm cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, 
Universitatea de Medicină din Timişoara, Universitatea 
de Asistenţă Socială Oradea precum şi cu Societatea 
Română de Genetică Medicală. La nivel european 
colaborăm cu EURORDIS și cu alți parteneri, în diferite 
proiecte. Facilităm colaborarea cercetătorilor români 
în reţele europene.

Publicații

•  Revista Oameni Rari și Bolile Rare – dedicate publi-
cului larg;

•  Romanian Journal For Rare Diseases - dedicată 
specialiștilor.

Lobby și Advocacy

Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor 
afectate de boli rare, cu sprijinul activ al părților inte-
resate de la nivel local, național și internațional.

Serviciile Centrului Pilot de Referință 
pentru Boli Rare

Servicii sociale licențiate

•  Centrul de zi NoRo pentru recuperarea copiilor 
afectați de boli rare și din spectrul autist - Oferă 
servicii de recuperare copiilor din comunitate afectați 
de boli rare, tulburări din spectrul autist și/sau 
alte dizabilități și urmărește creşterea gradului de 
socializare şi integrarea în comunitate prin organizarea 
de activităţi socio-educative pentru copii cu boli rare 
şi/sau alte dizabilităţi.

•  Centrul Pilot pentru Recuperare și Reabilitare – organi-
zează grupuri de pacienți care sunt afectați de aceeași 
boală rară, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
şi adaptabilitate socială prin oferirea de servicii de 
instruire în managementul bolilor rare şi formarea 
de abilităţi de viaţă independentă, pentru persoane 
cu boli rare, alte dizabilităţi şi aparţinătorii acestora, 
și pentru îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi 
psihică a persoanelor cu boli rare şi alte dizabilităţi 
din România, prin participarea acestora la activităţi 
de recuperare prin diferite terapii.

•  Centrul de pregătire pentru o viață independentă 
– „Probă de zbor”.

Centru de Informare și Help Line NoRo 
pentru pacienții cu boli rare 

Help Line NoRo este un serviciu care dorește să răspundă 
nevoilor pacienților cu boli rare, membrilor familiilor, 
îngrijitorilor acestora, prieteni, specialişti din domeniul 
sănătăţii şi reprezentanţi ai mass-media, asigurând 
accesul la informații și acordând suport solicitantului.

Centrul Medical NoRo – ambulator de specialitate, are 
în componența sa trei cabinete medicale aflate în relație 
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate: Psihiatrie 
pediatrică, Neurologie adulți, Genetică medicală/
pediatrie.

Servicii medicale
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Pilot Reference Center for 
Rare Diseases services

Licensed social services

•  NoRo Day Center for recovery of children affected 
by rare diseases and autistic spectrum disorders 
- Offering rehabilitation services to children from 
the community who are affected by rare diseases, 
autism spectrum disorders and/or other disabilities; 
and increasing social and community integration by 
organizing socio-educational activities and camps for 
children with rare diseases and/or other disabilities.

•  Pilot Center for Recovery and Rehabilitation – 
organizing groups of patients with the same disease, 
for improving living conditions and social adaptability 
through providing training services in management 
of rare diseases and forming independent living skills 
for people with rare diseases, other disabilities and 
their caregivers; and improving mental and physical 
health of people with rare diseases and other 
disabilities from Romania, through rehabilitation 
activities, different therapies.

•  Training Center for independent life “Trial for 
Flight”.

Information Center and Help Line NoRo for 
patients with rare disease

Help Line NoRo is a service designed to answer 
the needs of patients with rare diseases, family 
members, carers and friends, healthcare specialists 
and representatives of the media, offering access to 
information and granting support to the enquirer.

NoRo Medical services - Specialized ambulatory with 
three specialties in contract with the Health Insurance 
Department: pediatric psychiatry, adult neurology, 
medical genetics/ pediatrics.

Medical Services

The Romanian Prader Willi Association - 
RPWA was created in May 2003, in order 
to bring together the efforts of patients, 
specialists and families to ensure a better 
life for all people with disabilities caused 
by rare diseases in Romania.

On October 16 2005, we opened the 
Information Center for Rare Genetic 
Diseases. It is the first center of this type 
in Romania and it has become a resource 
center for patients with rare diseases, 
their families and specialists involved in 
the diagnosis and management of these 
diseases.

In June 2011 we opened the Pilot Reference Center 
for Rare Diseases –NoRo in Zalău for patients 
with rare diseases which require specialized and 
personalized care. The activity of the NoRo Center 
is based on the concept of integrated care: 
complex approach of beneficiaries, involving 
medical, social and behavioral dimensions. 
Specialists, employees and volunteers from a 
wide range of specialties are involved in the 
activity: physicians, psychologists, social workers, 
therapists and educators.

RPWA vision is a world where people affected 
by diseases have a real chance to diagnosis 
and treatment, having in the meantime proper 
opportunities for integration in the community.

RPWA mission is to increase the quality of life for 
people affected by Prader Willi Syndrome and 
other rare diseases.

General Objectives

1.  to facilitate access to information about rare 
diseases

�.  to create a national data base on rare 
diseases

�.  to create a support network among patients 
affected by the same disease

�.  to create a support network between specialists 
and families

�.  to stimulate research in the field of managing 
rare diseases

�.  to collaborate with international organizations 
and networks

�.  to encourage early diagnosis
�.  to prevent and manage disability at all levels

Our beneficiaries
•  People affected by rare diseases in Romania;
•  Families of people affected by rare diseases;
•  Specialists involved in the diagnosis and 

management of these diseases.

The NoRo Centre is a resource centre providing therapeutic and medical services. Its main objective 
is to provide integrated social and care services to people affected by rare diseases and their families 
through improving access to care, information, research, and education.

Pilot Reference Center for 
Rare Diseases NoRo
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Parteneriat Norvegiano-Român 
(NoRo) pentru progres în Bolile Rare 

Norwegian-Romanian (NoRo) Partnership 
for Progress in Rare Diseases

Training courses

Organizing training courses for professionals involved 
in the management of the rare diseases - Provider 
of Continuous Medical Education & adult training 
programs approved by the National Authority for 
Qualifications, including distance learning through the 
platform www.edubolirare.ro.

Research activities 

RPWA is involved in research projects on various 
rare diseases, and in the same time is providing 
information and referring patients to existing services. 
We collaborate with the Ministry of Health and Ministry 
of Work, Medical University Timisoara, University of 
Social Work Oradea, Romanian Society of Medical 
Genetics. At European level we have collaborations 
with EURORDIS and other partners in different projects. 
We facilitate Romanian researchers to collaborate with 
European networks.

RPWA has quality management system certification 
for the integrated - social, medical, educational and 
research - services for rare diseases.

Publications

•  Rare People and Rare Diseases - magazine for general 
public;

•  Romanian Journal for Rare Diseases – addressed to 
specialists.

Lobbying and Advocacy

With the objective of improving the quality of life for 
people affected by rare diseases, through enlisting the 
active support of many stakeholders from local, national 
and international level.
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Ceea ce ne 
defineşte este cum 
ne ridicăm după 
ce am căzut.

What defines us 
is how well we 
rise after falling.
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„Fii tu însuți și spune 
ceea ce simți, pentru că cei care 

se supără nu contează, iar 
cei care contează nu se supără”.

“Be who you are and say what 
you feel, because those who mind 

don’t matter, and those who 
matter don’t mind.” 

Bernard M. Baruch
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„Fii schimbarea 
pe care vrei să o 

vezi în lume”

“Be the change that 
you wish to see in 

the world.” 

Mahatma Gandhi
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„Viaţa este ceea ce ni se 
întâmplă în timp ce suntem  

ocupați  să ne facem alte 
planuri.”

“Life is what happens 
to us while we are making 

other plans.” 

Allen Saunders
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„Prietenia... se naște în momentul 
în care un om spune altuia “Ce! Și 
tu? Credeam că sunt singurul …”

“Friendship... is born at the 
moment when one man says to 

another “What! You too? I thought 
that no one but myself . . .” 

C.S. Lewis, The Four Loves
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„Rar ajungi unde vrei, dar 
ajungi aproape întotdeauna 

acolo unde trebuie să fii.”

“I may not have gone where 
I intended to go, but I think 

I have ended up where          
I needed to be.” 

Douglas Adams, The Long Dark 
Tea-Time of the Soul

NoRo-Frambu, parteneriat pentru viitor 

NoRo-Frambu, Partnership for Future
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„Basmele sunt mai mult decât 
adevărate: nu pentru faptul că ne 

spun că există dragoni, ci pentru că ne 
spun că dragonii pot fi învinși”

“Fairy tales are more than true: 
not because they tell us that dragons 

exist, but because they tell us that 
dragons can be beaten.” 

Neil Gaiman, Coraline

„Am învățat că oamenii vor uita 
ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar 

nu vor uita niciodată cum i-ai 
făcut să se simtă”

“I’ve learned that people will forget 
what you said, people will forget 

what you did, but people will never 
forget how you made them feel.” 

Maya Angelou
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AD AUGUSTA PER ANGUSTA

„Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. 
Cunoaşterea este limitată. Imaginaţia face ocolul lumii.”

“Imagination is more important than knowledge. 
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.” 

Albert Einstein
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Competiția ne 
face mai rapizi, 

colaborarea ne face 
mai buni. 

Competition 
makes us faster, 

collaboration 
makes us better.

TEAM – Together, 
everybody achieve more
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„Cel mai eficace 
mod de a face 

ceva e să faci.”

“The most effective 
way to do it, 

is to do it.” 

Amelia Earhart
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NoRo Document RARE

Un design bun începe cu onestitate, pune întrebările dificile, 
impune colaborarea și se bazează pe încredere în intuiție.

Good design begins with honesty, asks tough questions, comes from 
collaboration and from trusting your intuition. 

Freeman Thomas

Bucharest 
Marathon

Dacă toată lumea înaintează 
împreună, atunci succesul vine de la sine.

If everyone is moving forward together, 
then success takes care of itself. 

Henry Ford
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The main achievements
•  Pilot Reference Center for Rare Diseases NoRo, 

that offers services based on the Frambu model, a 
Norwegian model recognized at European level, 
services adapted to the needs of Romania. Patients 
can benefit from individualized intervention, from 
training in disease management or in independent 
living skills.

•  Virtual platform www.edubolirare.ro, that 
provides information and training on rare diseases 
for both patients and specialists. More than 100 
diseases are described, documents, publications, 
related news and the opportunity to enroll in the 3 
types of courses - online, face-to-face and blended 
learning.

•  An active National Committee for Rare Diseases 
during and after the project. This has developed 
the National Plan for Rare Diseases which was 
submitted to the Ministry of Health to be placed in 
the National Strategy for Public Health.

•  Individualized therapy for 20 children during the 
project.

•  800 professionals trained and informed on rare 
diseases.

•  466 patients trained in everyday management of 
the disease.

•  More than one million people informed on rare 
diseases.

The project had a total budget of 2,107,389.03 
euros, of which 1.871.000 euro from the Government 
of Norway through the Norwegian Cooperation 
Programme, 80,000 euros from the Ministry of Health 
Romania and 8000 euros from Salaj County Council. 
RPWA had an own contribution of 12,000 euros. 
Zalau City Hall leased the land and an old house to 
build the Pilot Reference Center for Rare Diseases 
NoRo, in a total value of  135,626 euro.

Principalele rezultate
•  Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo, 

care oferă servicii bazate pe modelul Frambu, model 
norvegian recunoscut la nivel european, adaptat la 
nevoile din România. Pacienții pot beneficia și după 
terminarea proiectului de intervenție individualizată 
și de instruire în managementul bolii sau în abilități 
de viață independentă.

•  Platforma virtuală www.edubolirare.ro, care oferă 
informare și formare în domeniul bolilor rare atât 
pentru pacienți cât și pentru specialiști. Sunt peste 
100 de boli descrise, documente, publicații, știri 
din domeniu și posibilitatea de a se înscrie la cele 
3 tipuri de cursuri – online, față-în-față și blended 
learning.

•  Un comitet de boli rare activ în România și 
după terminarea proiectului. Acesta a dezvoltat 
Planul Național de Boli Rare care a fost depus la 
Ministerul Sănătății pentru a fi introdus în Strategia 
Națională de Sănătate Publică.

•  Terapie individuală pentru 20 de copii pe 
perioada proiectului. 

•  800 de specialiști formați și informați în domeniul 
bolilor rare.

•  466 de pacienți instruiți în managementul zilnic al 
bolii.

•  Peste un milion de persoane informate în privința 
bolilor rare.

Proiectul a avut un buget total de 2.107.389,03 
euro, din care 1.871.000 euro din partea  Guvernului 
Norvegiei prin Programul Norvegian de Cooperare, 
80.000 euro de la Ministerul Sănătății din România 
și 8000 euro de la Consiliul Județean Sălaj. APWR a 
avut o contribuție proprie de 12.000 euro. Primăria 
Municipiului Zalău a concesionat terenul și clădirea 
veche pentru construirea Centrului Pilot de Referință 
pentru Boli Rare NoRo, în valoare de 135.626 euro.

Proiectul „NoRo-Frambu, 
parteneriat pentru viitor”

Project “NoRo-Frambu, 
Partnership for Future”

Implementat în perioada martie 2015 – aprilie 2016, 
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014, 
în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectivele proiectului
•  Consolidarea rolului Centrului NoRo ca furnizor de 

servicii sociale specializate;
•  Implementarea unui program de mentorat cu 

Centrul Frambu Norvegia pentru diversificarea ser-
viciilor oferite de Centrul NoRo;

•  Dezvoltarea și testarea unei abordări inovative 
pentru asigurarea continuității îngrijirii pacienților 
cu boli rare din România – realizarea unei Rețele 
de referință pentru boli rare la nivel național.

Implemented between March 2015 - April 2016, 
funded by EEA and Norway Grants 2009 -2014, 
through the NGO Fund in Romania.

Project objectives
•  Strengthening the role of the NoRo Centre as a 

specialized social service provider;
•  Implementing a mentoring program with Frambu 

Center Norway in order to diversify the services 
provided by the NoRo Center;

•  Developing and testing an innovative approach 
to ensure continuity of care for patients with rare 
diseases in Romania – creating a reference network 
for rare diseases at national level.

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

Proiecte derulate de către Asociația Prader Willi 
din România finanțate de Guvernul Norvegian
Projects implemented by Romanian Prader Willi 
Association funded by the Norwegian Government

A fost derulat în perioada aprilie 2009 – aprilie 2011 
și finanțat din fonduri acordate de către Guvernul 
Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de 
Cooperare pentru creștere economică și dezvoltare 
sustenabilă în România.

Partenerii din proiect ai Asociației Prader Willi din 
România: Asociația Prader Willi din Norvegia, Frambu 
– Centrul pentru Boli Rare din Norvegia, Ministerul 
Sănătății, Biserica Greco-Catolică „Sfânta Familie” 
din Zalău, Funadația „Acasă”, Primăria Municipiului 
Zalău, Consiliul Județean Sălaj, Societatea Română 
de Genetică Medicală, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Alianța Națio-
nală pentru Boli Rare România.

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate 
de boli rare în România, asigurând acces egal la 
diagnostic timpuriu, tratament de calitate și servicii 
de reabilitare prin intermediul unei rețele complexe 
și accesibile de facilități și resurse în baza Planului 
Național pentru Boli Rare.  

Obiective
1. Stabilirea unui program cadru și a unei echipe 

selectate de profesioniști și reprezentanți ai pacien-
ților (Comitet Național de Boli Rare) pentru coordo-
narea implementării Planului Național pentru Boli 
Rare în România.

�. Dezvoltarea de noi servicii pentru boli rare în 
România la nivel național printr-o serie de activități 
specifice. 
a) Dezvoltarea și implementarea rețelei de 

training pentru specialiștii și personalul impli-
cat în diagnosticul, tratarea și reabilitarea per-
soanelor cu boli rare.

b) Crearea unor cursuri online acreditate 
(eUniversitate) în domeniul bolilor rare pentru 
profesioniști: asistenți sociali, psihologi, asis-
tenți medicali, profesori, doctori etc. 

c) Crearea unui Centru pilot în scopul intervenției 
personalizate în cazul celor afectați de boli rare – 
Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo.

�. Dezvoltarea și menținerea permanentă a rețelei 
pentru împărtășirea de bune practici în domeniul 
bolilor rare între Norvegia și România.

Project “Norwegian-Romanian (NoRo) 
Partnership for Progress in Rare Diseases”

Implemented between April 2009 and April 2011 and 
funded by the Norwegian Government through the 
Norwegian Cooperation Programme for Economic 
Growth and Sustainable Development in Romania.

Partners of the Romanian Prader Willi Association in 
this project were: Norwegian Prader Willi Association, 
Frambu - Center for Rare Disorders - Norway, 
Ministry of Health Romania, “Holy Family” Greek 
Catholic Church from Zalau, “Acasa” Foundation, the 
Municipality of Zalau, County Council Salaj, Romanian 
Society of Medical Genetics, University of Medicine 
and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara and National 
Alliance for Rare Diseases Romania.

Project goal 
Improving the quality of life of people affected by 
rare diseases in Romania, ensuring equal access to 
early diagnosis, quality treatment and rehabilitation 
services through a complex network of facilities and 
resources accessible under the National Plan for Rare 
Diseases. 

Objectives
1. Establishment of a framework and a team of 

selected professionals and patient representatives 
(National Committee for Rare Diseases) to 
coordinate the implementation of the National 
Plan for Rare Diseases in Romania;

�. Development of new, national level services for 
rare diseases in Romania through a series of 
specific activities;
a) Development and implementation of the 

training network for specialists and staff 
involved in the diagnosis, treatment and 
rehabilitation of people with rare diseases;

b) The creation of online accredited training 
courses (eUniversity) in the field of rare 
diseases for professionals: social workers, 
psychologists, nurses, teachers, doctors etc.;

c) Creating a pilot center for personalized 
intervention for people affected by rare 
diseases - Pilot Reference Center for Rare 
Diseases NoRo.

�. Network development and ongoing maintenance 
for sharing best practice in the field of rare 
diseases between Norway and Romania.
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Programul conferinței s-a concentrat pe iden-
tificarea resurselor disponibile pentru o mai bună 
abordare strategică în managementul bolilor rare în 
România, având ca exemplu modelul norvegian: 
•  formarea  de echipe multidisciplinare pentru ca-

zuri complexe;
•  evaluarea și diagnosticarea copiilor cu boli rare; 
•  centre de expertiză;
•  împuternicirea familiilor și instruirea lor pentru  

asigurarea managementului îngrijirii;
•  îngrijire medicală;
•  îngrijire paramedicală;
•  asistență socială și educație, incluziunea socială.

Concluziile conferinței au fost transmise Consiliului 
Național de Boli Rare, Ministerului Sănătății din 
România și publicate pe website-ul APWR: www.
apwromania.ro.

The conference program focused on identifying 
available resources for better strategic approach of 
the management of rare diseases in Romania, having 
as example the Norwegian model:
•  forming multidisciplinary teams for complex cases;
•  assessing and diagnosing children with rare 

diseases;
•  centers of expertise;
•  empowering families and training them in care 

management; 
•  medical care;
•  paramedical care;
•  social care and education, social inclusion.

The conclusions of the conference were commu-
nicated to the National Council for Rare Diseases, to 
Ministry of Health Romania and published on RPWA 
website: www.apwromania.ro.

Proiectul „TEAM – Together, 
everybody achieve more”

Project „TEAM – Together, 
everybody achieve more”

Finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-
2014, din FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE 
- Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bila-
teral la Nivel Național – Măsura 2.

Scopul principal al proiectului: 
Crearea unei înțelegeri mai bune a provocărilor cu 
care se confruntă pacienții cu boli rare în accesarea 
serviciilor de care au nevoie în cele două țări prin:
•  Împărtășirea de cunoștințe și bune practici între 

partenerii din Norvegia și România;
•  Creșterea accesului la informații despre bolile rare 

în ambele țări.

Principalele activități derulate în proiect: 
1.  Schimb de informații între “stakeholderii” implicați 

în proiect; 
�.  Organizarea unui training pentru nutriția în PKU 

(pentru specialiști și familii);
�.  Organizarea unui  workshop pentru creșterea rezi-

lienței familiilor în care sunt persoane afectate de 
boli rare; 

�.  Crearea curriculei pentru cursul online de nutriție 
în bolile rare; 

�.  Organizarea unei vizite de studiu la Centrul 
Frambu din Norvegia.

Data activităților: 5-8 iunie 2016 - Vizită de studiu 
Frambu, 11-12 iunie 2016 - Curs pentru creșterea 
rezilienței familiei, 18-20 iunie 2016 - Curs pentru 
nutriție în PKU.

Rezultatul principal al proiectului: Îmbunătățirea 
cooperării bilaterale în domeniul sănătății și al abor-
dării îngrijirii persoanelor afectate de bolile rare  
în cele două state, implicând mai multe centre de 
specialitate din ambele țări în derularea activităților.

Financed by the EEA and Norway Grants 2009-2014, 
through the FUND FOR BILATERAL RELATIONS 
- RO01 Programme - Technical Assistance Fund 
Bilateral nationwide - Measure 2.

The main goal of the project:
Creating a better understanding of the challenges 
faced by patients with rare diseases to access the 
services they need in the two countries through:
•  Sharing of knowledge and best practices between 

partners in Norway and Romania;
•  Increasing access to information on rare diseases 

in both countries.

The main activities of the project:
1.  Exchange of information between “stakeholders” 

involved in the project;
�.  Organizing a training course on nutrition in PKU 

(for professionals and families);
�.  Organizing a workshop for increasing the 

resilience of families in which are living people 
affected by rare diseases;

�.  Creating online nutrition course curricula for rare 
disease;

�.  Organizing a study visit to Frambu Center in 
Norway.

Dates of the activities: 5 to 8 June 2016 - Study visit 
Frambu, 11 to 12 June 2016 - Course for increasing 
the resilience of the family, 18 to 20 June 2016 - 
Nutrition Training in PKU.

The main result of the project: Improving bilateral 
cooperation in the field of health and care services 
for people affected by rare diseases in the two 
countries, involving more specialized centers from 
both countries in the activities of the project.

Principalele realizări
•  Un parteneriat sustenabil;
•  Management organizațional îmbunătățit;
•  Informații actualizate despre bolile rare;
•  Capacitate de diagnostic și cercetare dezvoltate;
•  Echipamente achiziționate (EMG, EKG, Body fat 

monitor, Ecograf, MIRA, Deep oscilation, lapto-
puri);

•  Personal instruit în acordarea primului ajutor, mana-
gement-ul proiectului și achiziții;

•  8 vizite de informare și consultanță realizate;
•  3 tabere organizate;
•  4 grupuri de pacienți organizate;
•  Materiale de informare și promovare realizate și 

distribuite;
•  4 întâlniri cu alte servicii din comunitate realizate;
•  4 parteneriate încheiate, pentru asigurarea conti-

nuității îngrijirii pacienților;
•  Un program de mentorat elaborat;
•  Harta serviciilor tipărită;
•  Schimburi permanente de informații și experiență;
•  Rețea de referință pentru îngrijirea pacienților cu 

boli rare.

Finanțarea proiectului prin granturile SEE 2009-2014, 
în cadrul Fondului ONG în România a fost de 147.867 
eur, reprezentând 76,85% din totalul costurilor 
eligibile (192.410 eur). 
Partenerul Asociaței Prader Willi din România în 
acest proiect a fost Centrul de Boli Rare FRAMBU din 
Norvegia.

The main achievements
•  A sustainable partnership;
•  Improved organizational management;
•  Updated information about rare diseases;
•  Improved diagnostic and research capability;
•  Equipment purchased (EMG.EKG, Body fat monitor, 

ultrasound, MIRA, deep oscillations, laptops);
•  Staff trained in first aid, project management and 

public procurements;
•  8 information and consultancy visits carried out;
•  3 camps organized;
•  4 patient groups organized;
•  Information and promotional materials created 

and distributed;
•  4 meetings with other services from community 

organized;
•  4 partnerships signed to ensure continuity of 

patient care;
•  One mentoring program developed;
•  Map of services printed;
•  Continuous exchange of information and 

experience;
•  A reference network for care of patients with rare 

diseases created.

The project was financed from EEA grants 2009-2014 
through the NGO Fund in Romania with 147,867 EUR, 
representing 76.85% of the total eligible costs (192 
410 EUR).
Romanian Prader Willi Association’s partner in this project 
was FRAMBU Center for Rare Disorders from Norway.

Proiectul AD AUGUSTA PER ANGUSTA Project AD AUGUSTA PER ANGUSTA

Scopul conferinței: conturarea unei imagini cât mai 
realiste a problemelor cu care se confruntă copiii 
afectați de boli rare din România și aparținătorii aces-
tora; identificarea și interconectarea serviciilor me-
dico-social-educaționale în rețele de referință și inclu-
ziune socială care să funcționeze la nivel național, 
prin facilitarea dialogului între toți factorii implicați 
în domeniul integrării sociale a copiilor cu dizabilități 
produse de boli rare din România.

Conferința a fost organizată de către Asociația Prader 
Willi din România în cadrul EEA Grants și Programul 
Norvegian de Cooperare - Fondul pentru relații 
bilaterale la nivel național. 

Locația: Hotel PREMIER, Cluj-Napoca

Data: 19-20 iunie 2014

Număr de participanți: 187 persoane provenind 
dintr-o varietate de medii personale și profesionale 
(pacienți, familii ale pacienților, reprezentanți ai ONG-
urilor destinate pacienților cu boli rare, diverși spe-
cialiști - medici, asistenți medicali, psihologi, cadre 
didactice, funcționari din domeniul asistenței sociale, 
reprezentanți ai autorităților, mass-media etc.)

Aim of the conference: shaping a realistic image 
of the problems faced by children affected by 
rare diseases in Romania and their caregivers; 
identification and interconnection of social, medical 
and educational care services in reference networks 
and social inclusion operating at a national level by 
facilitating dialogue between all stakeholders involved 
in the social integration of children with disabilities 
caused by rare diseases in Romania.

The conference was organized by the Romanian 
Prader Willi Association with the support of the EEA 
and Norway Grants - Program for bilateral relations at 
national level.

Location: PREMIER Hotel, Cluj-Napoca

Date:  19-20 June 2014

Number of participants: 187 people from a variety 
of personal and professional backgrounds (patients, 
patient families, representatives of NGOs for patients 
with rare diseases, many experts - physicians, nur-
ses, psychologists, teachers, officials of the social 
assistance, authorities, media etc.)



Colaborarea dintre Centrul NoRo 

din România și Centrul Frambu 

din Norvegia a început de peste 9 

ani, s-a dezvoltat permanent și am 

reușit să transferăm în România 

modele de bune practici privind 

organizarea serviciilor de sănătate 

și a serviciilor sociale specializate 

pentru bolile rare. Am preluat mo-

dele de îngrijire holistică și inte-

grată, într-un program continuu de 

mentorat, fiind mereu menționat 

ca exemplu la nivel național și 

internațional. 

Proiectul NoRo Document RARE Project NoRo Document RARE

Implementat între 9 februarie și 3 aprilie 2017, realizat 
cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, 
program finanţat de Granturile SEE.

Scopul proiectului este susținerea dezvoltării parte-
neriatului și promovarea activităților anterioare în do-
meniul bolilor rare cu organizații norvegiene.

Activități principale ale proiectului:
•  Organizarea unei vizite de studiu în Norvegia 

pentru 2 persoane;
•  Pregătirea Catalogului ValorizRARE – despre pro-

iectele implementate în colaborare Norvegiano-
Română;

•  Vizită de schimb de bune practici în România – 
parteneri din Norvegia participanți la evenimentele 
de Ziua Bolilor Rare la București – prezentarea 
modelului Norvegian;

•  Promovarea rezultatelor proiectului la diverse 
evenimente, la Radio NoRo – „Săptămâna parte-
neriatului”.

Implemented between 9th of February and 3rd of April 
2017, with the financial support of the NGO Fund in 
Romania, financed by the EEA Grants.

The goal of the project is to sustain the development 
of our partnership and promote our previous work 
with Norwegian organizations for rare diseases.

Core activities of the project:
•  Organizing a study visit for 2 people in Norway;
•  Preparing the Catalog ValorizRARE – about the 

projects implemented in Romanian – Norwegian 
collaboration;

•  Best practice exchange visit in Romania – 
Norwegian partners attending Rare Diseases Day 
event in Bucharest – presenting the Norwegian 
model;

•  Promoting the project results in events, at Radio 
NoRo – “The partnership week”.

The collaboration between NoRo 

Center - Romania and Frambu 

Center - Norway has over 9 years, 

it has constantly developed and 

it helped transfer in Romania 

good practices regarding the 

organization of health and 

specialized social services for rare 

diseases. We transferred a model 

of holistic and integrated care 

through a continuous mentoring 

program, always being mentioned 

as examples at national and 

international level.


