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3 -6 Iunie 2012 - OSLO, Norvegia 
 
A şasea si ultima întâlnire în cadrul proiectului CA-
ME a avut loc în perioada 4-6 iunie 2012 la Oslo, 
Norvegia, întâlnire la care au participat din partea 
ASOCIAŢIEI ‘EUROED’ următoarele persoane: dna. 
Lenuţa DADACI, dna. Simona ŞERBAN, dna. Eliza – 
Marilena CÂRCEI. 

 
Întâlnirea a început în sera zilei de 3 iunie. După ce 
ne-am cazat (Hotel Anker), am plecat spre 
restaurantul Hjort, unde trebuia să ne fie servită 
cina. Restaurantul nu era prea departe de hotel, așa 
că am mers pe jos. Prima impresie pe care am avut-
o, a fost că am greșit locul întalnirii și că am ajuns 
într-o țară din orient. Știam din întâlnirile anterioare 
ale proiectului că în Norvegia sunt foarte mulți 
imigranți dar nu îmi imaginasem că sunt atât de 
mulți. Am conștientizat și mai mult necesitatea 
proiectului pe care îl derulăm și diferențele  
existente între țările partenere, pe de o parte 
Norvegia, Italia, Franța, Germania și UK care se 
confruntă cu numărul mare de imigranți de care 
trebuie să aibă grijă și Polonia și România - țări în 
care numărul imigranților nu este încă  foarte mare 
dar din care provin un număr mare din imigranții pe 
care îi gasim în țările amintite anterior.  

In data de 4 iunie, întânirea s-a desfășurat la unul 
din sediile partenerului norvegian - Universitatea 
Populară din Oslo. Au fost  prezentate activitățile 
desfășurate de parteneri de la întâlnirea anterioară 
din București și pentru că proiectul se apropie de 
final, s-a făcut o evaluare totală a proiectului, s-a 
discutat despre  pregatirea rapoartelor finale, 
despre planurile viitoare ale fiecărui partener dar și 
de cooperare.   
După discutarea programului pentru ce de a doua zi 
a întâlnirii am hotărât, deși vremea era umedă să 
vizităm celebrul parc Vigeland, parcul cu peste 200 
de statui făcute de un singur artist - Gustav 
Vigeland. 
 

 
 
În a doua zi, am participat la seminarul care  s-a 
desfășurat la sediul Literaturhuset (casa Literaturii) 
din Oslo la care au fost au prezente 35 de persoane. 
Seminarul a debutat cu o scurtă prezentare a 
proiectul CA-ME și a realizărilor proiectului anterior. 
Apoi Anne Lise Kristensen – ombudsman pentru 
sănătate și servicii sociale a prezentat rolul unui  
ombudsman și modul în care ea și biroul ei lucrează. 
Un ombudsman este un intermediar de încredere, 
numit de guvern sau de parlament, cu un grad 
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semnificativ de independență, care are ca sarcină 
reprezentarea intereselor publice prin investigarea 
și soluționarea plângerilor raportate de către 
persoane fizice.  Un ombudsman pentru sănătate și 
servicii sociale aplică legea norvegiană cu privire la 
interzicerea discriminării pe baza apartenenței 
etnice, origine națională, culoarea pielii, limbă, 
religie și orientare etică, orientare sexuală precum 
și respectarea reglementărilor anti-discriminare la 
locurile de muncă ale acestor persoane.  

Au urmat prezentări ale partenerilor proiectului - 
exemple de rezultate din programele lor de 
formare. 

 

Apoi asistenta socială Seetha Vivek, din districtul 
Sondre Nordstrand (districtul din Oslo cu cel mai 
mare număr de imigranți), ea însăși imigrantă, a 
făcut o prezentare a situației actuale a serviciilor de 
îngrijire la domiciliu pentru imigranți și a modului în 
care personalul multicultural este o necesitate în 
cadrul acestor servicii.  

Prezentările au fost urmate de întrebări și dezbateri 
ale participanților la seminar. Întrebările au fost 
adresate în special Ombudsmanului pentru 
sănătate, Anne Lise Kristensen și asistentei Seetha 
Vivek. 

A treia zi a întâlnirii a fost dedicată vizitei la a 
Sunnaas Rehabilitation Hospital care este  membru 
al rețelei  Migrant Friendly Hospital. Activitățile au 
inclus o vizită a spitalului și  o întâlnire cu cursanții 
de la Helsefagskolen, care folosesc în programele 
de pregatire modulele dezvoltate în cadrul 
proiectului. 

Proiectul a ajuns aprope de final. Rezultatele 
acestui proiect pot fi gasite pe site-ul proiectului 
http://www.ca-me.eu.  


