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Raport de activitate
Nume: Mihai Mara
Poziție: Reprezentant Național Consiliul Vasco da Gama Movement (EC)
+ Coordonator schimburi de experiență VdGM (NEC)
Perioadă raportată: august 2017 ‐ mai 2018

Selecție și sprijin participanți români și străini la schimburi de experiență:







Schimburi “Conference Exchange” cu ocazia conferințelor din țările membre
 2 participanți români la 2 schimburi, din 3 candidaturi la 10 schimburi disponibile
 0 participanți străini la schimb de experiență românesc
Schimburi “Hippokrates”
 2 participanți străini găzduiți de cabinete MF românești
 1 participant român găzduit de cabinete MF străine
Preconferință VdGM
 2 participanți români Cracovia 2018
Burse de participare la conferința WONCA Europe și preconferința VdGM
 3 candidaturi – 1 câștigător pentru Cracovia 2018

Promovarea activităților VdGM în România:
 actualizare secțiune VdGM pe siteul SNMF, în cadrul secțiunii tineriMF
 promovarea schimburilor de experiență către tinerii MF români prin postare anunțuri pe siteul
snmf.ro secțiunea tineriMF, prin diseminarea informației către asociațiile județene MF și prin
promovarea acestor schimburi pe pagina facebook a grupului tineriMF, cu link către siteul
snmf.ro; încurajarea medicilor să participe la astfel de schimburi, îndrumare doritori

 prezentări despre VdGM la conferințe locale
 încurajarea participanților la schimburile de experiență să prezinte la conferințele și
manifestările locale, regionale, naționale.
 promovarea candidaturilor pentru funcțiile rămase vacante în boardul VdGM 2018: Policy
Officer si President Elect.O persoană interesată, în final nicio candidatură.
 promovarea schimburilor de experiență tip Conference Exchange către organizatori conferințe
MF naționale.
 promovarea noțiunii de cabinet gazdă în sistemul de schimburi Hippokrate, căutarea de
cabinete gazdă noi.

Participare activă la toate ședințele de Consiliu European Vasco da Gama Movement și ședințele
grupului de schimburi de experiență (Copenhaga 2016, Praga 2017). Luări de cuvânt, propuneri,
implicare în grupuri de lucru, proiecte.
 Intervenții în Consiliul European al VdGM referitoare la afilieri și parteneriate VdGM, discuții
amendamente Constituție VdGM
 Propuneri în grupul NECs referitoare la un calendar pentru schimburile de experiență, la
modalitățile de anunț și promovare, precum și la colaborarea și feedbackul între NECs din două
țări implicate într‐un schimb de experiență.
 Propuneri în grupul NECs referitoare la problemele întâmpinate cu participanții în schimburile
de experiență și rezolvarea diplomatică a acestora
 Participare workshop rebranding VdGM, strategii social media VdGM
 Implicare în strângerea de fonduri pentru Fondul VdGM (din care se acordă burse VdGM) în
2018
 Implicare activă în echipa social media Wonca Europe pentru acoperirea in online a
PreConferinței și Conferintei Wonca 2018.
 Propuneri pentru îmbunătățirea bazei de date și a siteului VdGM

Raport de activitate anual către Consiliul European VdGM prezentând și activitatea Grupului Tinerilor
MF din România.
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Mihai Mara
31 mai 2018, Cluj‐Napoca

