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SCURTĂ DESCRIERE PROIECTULUI 
Proiectul CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și 

abilitare a romilor vizeaza cresterea incluziunii si abilitarea populatiei 

romilor la nivelul a trei localitati: Polovragi (jud. Gorj), Ciucurova (jud. 

Tulcea) si Hamcearca (jud. Tulcea).  

Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui 

numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre                

comunitare de servicii integrate; implementarea unui program de 

imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450             

persoane; si implementarea unui program de combatere a              

discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui 

numar de minim 900 persoane. Prin activitatile desfasurate, pe            

termen lung, programul va contribui in mod semnificativ la reducerea 

disparitatilor economice si sociale in randul populatiei la nivel local 

precum si la imputernicirea romilor pentru a participa activ la pro-

cesul de luare a deciziilor. 

Prin serviciile oferite in cadrul centrelor comunitare de resurse si prin 

activitatile de imputernicire a romilor si implementarea activitatilor 

in domeniul combaterii discriminarii si promovare a dialogului inter-

cultural, propunerea de proiect respecta si recunoaste valorile de 

baza ale UE si se constituie ca parte integranta in politicile generale, 

in special in domeniile educatie, sanatate, ocupare, afaceri sociale, 

locuire antidiscriminare si antigypsism.  

Activitatile proiectului vizeaza in special romii ca grup tinta dar nu 

exclud alte persoane care traiesc in conditii economice similare,  

considerate persoane vulnerabile. Abordarea interculturala constutu-

ie un element cheie in implementarea proiectului avand in vedere 

mediul intercultural existent la nivelul comunitatilor selectate in     

proiect astfel incat promovarea intelegerii reciproce va contribui la 

combaterea prejudecatilor de ambelor parti.  

Prin modelul de interventie propus, proiectul va genera o schimbare 

pozitiva pe termen lung, contribuind astfel la promovarea incluziunii 

sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare pre-

cum si la cresterea accesului romilor la servicii integrate de calitate 

precum și creșterea calității acestor servicii.  

Totodata, prin activitatile proiectului, se urmareste abordarea main-

streaming, respectiv integrarea romilor in activitatile societatii si 

evitarea masurilor care risca sa adanceasca segregarea sau sa creeze 

noi forme de segregare si se vor sprijini activ masurile de desegre-

gare.  

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

“CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR” -Alocarea            

tematică A – Proiecte de furnizare servicii, gestionat de Fondul           

Roman de Dezvoltare Sociala si implementat de un consortiu format 

din Asociatia Sastipen-Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate 
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Polovragi (P2), Primaria Comunei Hamcearca (P3) si Primaria              

Comunei Ciucurova (P4).  
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Interviu cu dl Danut Dumitru, expert M&E proiect CCSI  

Dănuţ Dumitru, este un expert de etnie 

roma, este licenţiat în Sociologie şi 

Asistenţă Socială în cadrul Universităţii 

Bucureşti şi deține o diplomă de Master 

în Administrarea Comunitară a Justiţiei. 

Este absolvent al Programului Pregătire 

Academica (Roma Access Program) din 

cadrul Central European University, 

Budapesta  și este absolvent al                

programului de Master al Școlii Sociale de Dezvoltare din ca-

drul Metropolitan University of London. Locuieste in Bucuresti si 

detine o experienta de  peste 20 ani in activitati de advocacy si 

comunicare cu reprezentati ai institutiilor publice locale,              

nationale si internationale cat si cu reprezentatii misiunilor          

diplomatice.  

I. Avand in vedere experienta dvs. profesionala si luand in con-

siderare calitatea de expert M&E in cadrul acestui proiect, cum 

apreciati activitatile derulate pana in prezent la nivel comunitar?  

DD: Pot sa spun ca pana in aceste moment sunt foarte mul-

tumit de felul in care se deruleaza acest proiect. Recunosc ca 

atunci cand am acceptat acesta pozitie nu aveam prea multa 

incredere ca intr-un timp foarte scurt se poate dezvolta o echipa 

la nivel local care sa preia foarte in serios sarcinile zilnice si 

care sa lucreze pe principiul abordarii integrate a problemelor 

beneficiarilor nostrii. Intr-adevar, in primele 2 luni de functionare 

a CCSI, colegii mei de la Sastipen au facut eforturi mari sa     

instruiasca personalul din cadrul CCSI astfel incat beneficiarii 

sa nu simta faptul ca acestia sunt la inceput de drum. Sa nu 

uitam ca noi am inceut activitatea la nivel local in luna februarie 

2021 si in luna martie  s-a decretat stare de urgenta datorita 

COVID 19, cu o serie de restrictii care au ingreunat activitatea 

colegilor nostrii, atat la nivelul echipei centrale cat si la nivelul 

echipei locale. In prezent, dupa un an de activitate la nivel local 

in cadrul CCSI si dupa ce am trecut prin acesta pandemie 

COVID 19, sunt foarte multumit de felul in care acestia lucreaza 

si se coordoneaza astfel incat beneficiarii sa primeasca            

suportul necesar.  

I. Puteti sa ne prezentati stadiul activitatilor proiectului pe       

fiecare componenta in parte, cu accent pe satisfactia benefi-

ciarilor proiectului?  

DD: Proiectul acesta a fost o noutate pentru membrii                      

comunitatilor locale, romi si neromi. Initial, pentru ca initiatorul 

proiectului se numeste Sastipen-Centrul Romilor pentru Politici 

de Sanatate, cetatenii au considerat ca este un proiect adresat 

doar romilor. Pentru ca era un risc asumat inca de la inceput, 

coordonatorul proiectului a solicitat colegilor din cadrul CCSI sa 

implementeze o campanie de informare la nivel local care sa 

clarifice faptul ca proiectului se adreseaza intregii comunitati 

locale insa ca are un obiectiv specific adresat comunitatii            

romilor, pentru a echilibra balanta participarii romilor la procesul 

de luare a deciziilor la nivel local. Ulterior, pentru a masura 

gradul de intoleranta in randul neromilor, au fost completate o 

serie de chestionare care au scos in evidenta un grad foarte 

ridicat de necunoastere a specificului comunitatilor locale cu 

romi care conducea la impunerea unei bariere de comunicare 

intre romi si neromi. Apoi am demarat activitatile in cadrul          

centrelor de servicii integrate unde colegii nostrii, cu toate        

restrictiile COVID 19, au efectuat o catagrafiere a intregii popu-

latii si au convins cetatenii ca proiectul se adreseaza tuturor. 

Serviciile de asistenta medicala comunitara si serviciile             

medicale au fost cele mai apreciate de catre beneficiari. De ce?  

Asistentele medicale comunitare, mediatoarele sanitare si 

medicii care activeaza in centre, au o alta abordare in relatia cu 

beneficiarul. Actul medical preventiv primeaza in relatia cu ben-

eficiarii, inclusiv comunicarea cu acesta. Vizitele la domiciliu 

pentru monitorizarea starii de sanatate, organizarea de sesiuni 

de educatie sanitara au fost cele mai appreciate de catre bene-

ficiari. Apoi a urmat programul de analize medicale gratuite si 

programul de referiri la alti medici specialisti, activitati care au 

contribuit la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. Cert 

este faptul ca serviciile medico-sociale din cadrul centrului con-

stituie baza in procesul de comunicare cu beneficiarii. Apoi, 

serviciile e consiliere in ocupare adresate beneficiarilor. Faptul 

ca o persoana din cadrul centrului s-a interesat de locurile de 

munca vacante si le-a pus la dispozitia beneficiarilor, pregatind 

beneficiarul sa participe la interviu sa sa isi caute un curs de 

instruire, a contat foarte mult pentru cetatenii aflati in cautarea 

unui loc de munca. Serviciile de mediere scolare si facilitare 

comunitara au fost la fel de importante in cadrul proiectului. 

Mediatorii Scolari au facut eforturi sa monitorizeze accesul 

copiilor la invatamantul on-line si a comunicat permanent cu 

conducerea unitatilor de invetamant pentru a preveni abandnul 

scolar. In plus, acestia au sprijinit mult familiile fara venituri in 

procesul de obtinere a unor instrumente (tablete si smartphone) 

care sa ii ajute pe copii sa invete de la distanta. Zona de locuire  

respectiv, activitatea de consiliere in vederea legalizarii docu-

mentelor de proprietate, a constuit o mare provocare in cadrul 

proiectului. Juristii CCSI au facut eforturi pentru a sprijini popu-

latia sa demareze procesurile de legalizare a documentelor de 

proprietate. In plus, acestia au oferit consiliere juridica si pentru 

alte spete, respectiv obtinere de avize, autorizatii de construc-

tive, acte de identitate.  

I. Care a fost cea mai mare provocare a proiectului pana in 

acest moment ?  

DD: Cea mai mare provocare a reprezentat-o pandemia COVID 

19. Nimeni nu a fost pregatit pentru asa ceva. Noi am mention-

at in rapoartele noastre ca unele dintre activitati se deruleaza 

foarte greu deoarece noi nu am vrut ca oamenii de la nivel local 

sa se comporte ca agenti de imprastiere a virusului. Munca de 

la nivel local presupune contactul fizic cu beneficiarii prin intal-

niri, vizite la domiciliu. Noi am instruit colegii sa urmeze proto-

colul si sa poarte echipament de protective. Si ne bucuram ca 

ai nostrii colegi au facut asta. Trebuie sa multumesc si benefi-

ciarilor si partenerilor nostrii din cadrul APL si alte institutii pub-

lice ca au fost intelegatori si ca au oferit supiort colegilor nostrii 

de la nivel local. In acea perioada cu acele temeri foarte mari 

de a nu contacta boala, timid, noi am facut eforturi si am riscat 

foarte mult pentru a implementa activitatile acestui proiect, mai 

ales ca una dintre activtatile derulate era legata de asistenta 

medicala comunitara si organizarea de sesiuni de educatie 

sanitara pentru prevenirea imbolnavirilor. Insa am trecut peste 

asta cu bine si acum recuperam din activitatile neimplementate.  

I. Va multumim si va uram succes in continuare. 

CUVANT INAINTE  
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A.2.1. Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identi-
tate (certificat de naștere, carte de identitate).  

In perioada raportata, membrii echipelor CCSI au desfasurat activitati 
de catagrafiere a populatiei prin care au identificat persoane care nu 
detin documente de identitate. Persoanele identificate au primit 
consiliere si asistenta in procesul de obtinere a actelor de identitate. 
De mentionat este faptul ca activitatea de identificare si asistenta 
pentru obtinerea actelor de identitate este o activitate permanenta 
in cadrul proiectului. 

A.2.2. Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii aban-
donului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar și secundar, 
precum și pentru reintegrare școlară.   

In perioada raportata mediatorii scolari din cadrul celor trei centre de 
servicii integrate au desfasurat activitati specifice de mediere scolara 
in vederea stimularii participării școlare și prevenirii abandonului 
școlar/părăsitii timpurii a școlii în ciclul primar și secundar, precum și 
pentru reintegrare școlară. Astfel, a fost continuata  activitatea de 
catagrafiere a elevilor din unitatile de invatamant de la nivel local, au 
fost identificati copii cu potential risc de abandon scolar si s-a stabilit 
un parteneriat cu unitatile scolare in vederea dezvoltarii si imple-
mentarii unui program de suport educational. Pentru copii care au 
finalizat studiile gimnaziale, mediatorii scolari au oferit suport in 
vederea inscrierii in invatamantul liceal.  

Tot in acesta perioada, mediatorii scolari si coordonatorii CCSI au 
demarat activitatea de comunicare cu unitatile scolare in vederea 
reinscrierii copiilor care au abandonat scoala in anii anteriori. In plus, 
expertul advocacy a comunicat permanent cu ISJ in vederea identifi-
carii unor solutii pentru organizarea la nivelul unitatilor de invamanat 
de la nivel local de cursuri tip „sansa a doua”. 

In perioada septembrie – decembrie 2021, mediatorii scolari au ur-
marit participarea elevilor la orele de curs, au comunica cu elevii si 
parintii cu privire la importanta educatiei si continuarea studiilor, au 
comunicat cu profersorii in vederea identificarii situatiilor elevilor in 
risc de abandon scolar, au urmarit participarea elevilor la orele or-
ganizate in sistem on-line.  

A.2.3. Sprijin pentru participarea romilor în învățământul postliceal 
(inclusiv învățământul profesional și tehnic) prin măsuri de tipul 
consilierii educaționale, programelor de mentorat și tutorat.  

In perioada raportata mediatorii scolari au realizat o catagrafiere a 
tinerilor absolventi de studii gimnaziale cu scopul de a organiza            

sesiuni de consiliere educationala pentru continuarea studiilor in 
invatamantul postliceal/vocational. Incepand cu luna Septembrie 
2021, mediatorii scolari si coordonatorii CCSI au organizat intalniri 
lunare in care au analizat ofertele de invatamant vocational si au 
discutat despre importanta continuarii studiilor vocationale la care 
au participat persoanele dornice pentru continuarea studiilor pentru 
anul scolar 2022-2023.  

A.2.4. Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională 
(sprijin pentru pregătirea CV-ului și transmiterea de aplicații pentru 
obținerea unui loc de muncă); 

In perioada raportata, expertii pe ocupare din cadrul CCSI au realizat 
o baza de date cu persoane aflate in cautarea unui loc de munca si au 
stabilit un plan de suport personalizat pentru integrarea acestora pe 
piata muncii. In plus, au realizat si o baza de date cu posibili angaja-
tori locali si nevoile lor in materie de resurse umane. 

Zilnic, expertii in domeniul ocuparii, au avut intalniri cu beneficiarii 
oferind consiliere si suport in vederea includerii acestora pe piata 
muncii.  Pentru a asigura sursele de informare privind ofertele de 
locuri de munca, expertul advocacy a realizat o serie de discutii cu 
reprezentatii AJOFM pentru a stabili un protocol de colaborare care 
sa vina in sprijinul populatiei din cele trei localitati tinta, din punct  de 
vedere al insertie pe piata muncii. 

A.2.5. Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și 
păstrarea locului de muncă. 

In perioada raportata, expertii ocupare din cele 3 centre au organizat 
intalniri cu posibili angajatori, au organizat intalniri cu beneficiarii si       
i-au informat pe acestia cu privire la locurile de munca vacante si au 
monitorizat lunar persoanele angajate prin discutii individuale si prin 
discutii cu angajatorii.  

A.2.6. Asistenta pentru participarea la cursuri de formare profesion-
ala organizate de furnizori acreditati de formare, evaluarea și           
certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale.  

In perioada raportata, coodonatorii CCSI si expertii ocupare din         
cadrul CCSI au realizat o analiza a nevoilor de formare profesionala 
pentru membri grupului tinta identificati. In baza acestei analize, 
expertii pe ocupare din cadrul CCSI au realizat o analiza a pietei 
formatorilor de formare profesionala din zonele limitrofe in conform-
itate cu nevoile de formare ale beneficiarilor. In plus, expertul           
advocacy a comunicat cu AJOFM in vederea identificarii oportunitati-
lor de formare profesionala oferite la nivel judetean. 

DESCRIEREA SERVICILOR LIVRATE IN CADRUL CCSI IN PERIOADA APRILIE –IUNIE 2022 
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A.2.7. Implementarea unui program de furnizare a serviciilor medi-
cale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor identificate prin 
intermediul medicilor angajati in proiect si al furnizorilor de servicii 
medicale contractati.  

In acesta perioada de raportare, medicii angajati in cadrul CCSI au 
implementat un program furnizare a serviciilor medicale primare, 
diagnosticare si tratare a patologiilor identificate in randul membrilor 
grupului tinta care s-au adresat centrelor comunitare de servicii inte-
grate. Principalele activitati derulate de medici au fost: anamneza, 
EKG, masurare glicemie, examen clinic general, prescriere tratament, 
mica chirurgie, instruirea beneficiarului in legatura cu masurile            
terapeutice si profilactice, recomandari pentru ingrijiri medicale la 
domiciliu, servicii medicale preventive si profilactice si referiri pentru 
consultatii la servicii de specialitate.  In plus, medicii au mentinut 
legatura cu coordonatorul proiectului pentru a demara programul de 
screening programat in luna iulie 2022.  

A.2.8. Implementarea unui program de asistenta medicala comuni-
tara prin intermediul mediatorului sanitar si asistentului medical 
comunitar, bazat in special pe organizarea de campanii de infor-
mare, educare si constientizare a populatiei cu privire la importanta 
prevenirii imbolnavirilor.  

In perioada raportata, in cadrul programului de asistenta medicala 
comunitara, mediatorii sanitari si asistentii medicali comunitari au 
implementat urmatoarele activitati: identificarea problemelor medi-
co-sociale ale beneficiarilor prin catagrafierea populatiei; actiuni de 
educatie pentru sanatate si profilaxia bolilor cu focus pe COVID 19, 
mobilizarea beneficiarilor pentru participarea la programele de vac-
cinari, mobilizare la controale medicale profilactice, implementarea 
de activitati specifice promovarii sanatatii reproducerii si planificarii 
familiale; acordarea de sprijin beneficiarilor in vederea inscrierii pe 
lista unui medic de familie, facilitarea comunicarii dintre personalul 
medical si beneficiari in vederea cresterii accesul la serviciile de sana-
tate, urmarirea tratamentului prescris beneficiarilor, suport in              
campania de vaccinare COVID 19, suport pentru ingrijiri medicale la 
domiciliu.  

A.2.9. Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si           
asistenta oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a autori-
zatilor de realilitare/constructie de locuinte, racordare la reteaua 
de utilitate publica.  

In perioada raportata, coordonatorii CCSI au realizat o baza de date 
cu persoanele care necesita suport juridic in vederea clarificarii situ-
atiei juridice a locuintelor. In localitatea Polovragi, juristul angajat in 
proiect a realizat si un indrumar pentru beneficiari cu informatii 
necesare in procesul de asistenta oferita beneficiarilor in procesul de 
dobandire a autorizatilor de realilitare/constructie de locuinte, 
racordare la reteaua de utilitate publica si a organizat lunar intalniri 
cu acestia in vederea identificarii de solutii.   

In localitatea Hamcearca si localitatea Ciucurova, activitatea juristilor 
a inceput in luna octombrie 2021. In perioada octombrie – decem-
brie 2021, la nivelul celor 2 centre, coordonatorii si juristii au organi-
zat intalniri frecvente si au oferit asistenta in procesul de clarificare a 
situatiilor proprietarilor fara acte de proprietate si beneficiarilor care 
au solicitat asistenta in procesul de dobandire a autorizatii de con-
structie, intabulare/cadastare a locuintelor construite.  

A.2.10 Dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati in vederea 
asigurarii serviciilor integrate adresate beneficiarilor (AJOFM, DSP, 
ISJ, Consilii Judetene, Furnizori acreditati de formare, angajatori, 
s.a). 

In perioada raportata, expertul advocacy si managerul proiectului au 
realizat o serie de activitati care sa contribuie la semnarea unor 
parteneriate cu diferiti factori interesati, respectiv intalniri cu re-
prezentatii AJOFM Tulcea si AFOFM Gorj, intalniri cu reprezentantii 
ISJ Tulcea si ISJ Gorj, intalniri cu reprezentatii CJ Tulcea si CJ Gorj, 
intalniri cu reprezentatii asociatiilor neguvernamentale de la nivel 
judetean care militeaza pentru incluziunea romilor, intalniri cu re-
prezentatii Institutiei Prefectului Judetului Gorj si Institutiei Prefec-
tului Judetului Tulcea. Chiar daca nu s-au semnat oficial parteneriate 
cu institutiile vizate, expertul advocacy a pus bazele unei colaborari 
cu institutiile mai sus mentionate si cu alti factori interesati astfel 
incat activitatile derulate in proiect sa beneficieze de suport.  

DESCRIEREA SERVICILOR LIVRATE IN CADRUL CCSI IN PERIOADA APRILIE –IUNIE 2022 (2) 
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A.3 Dezvoltarea capacităților individuale ale tinerilor romi prin implementarea unui program de pregatire 

complexa in domeniul dezvoltarii comunitare  

In aceasta perioada de raportare, am continuat procesul de instruire a tinerilor din localitatile tinta pentru a deveni activi la nivel 

comunitar si pentru a sprijini activitatile de mobilizare comunitara derulate la nivel local.  

Astfel, in perioada 12-19 aprilie 2022  la Hotel Palace-Sinaia, partenerii noastrii de la IPP au organizat modulul 2 de formare la 

care ua participat un numar de 57 de participanti. In cadrul acestui modul de formare, tinerii au primit informatii din domeniul          

dezvoltarii comunitare, tehnici de facilitare si mediere, tehnici de advocacy.  Ultima sesiune de formare din programul de pregat-

ire complexa a fost livrata de partenerii IPP in perioada 12-19 iunie 2022, tot la Hotel Palace-Sinaia, cu participarea a unui numar 

de 57 de participanti. In acest modul de instruire, tinerii au primit informatii din domeniul drepturilor omului, nediscriminare si 

egalitate de sanse, cu focus pe respectarea principiilor bunei guvernante.  

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN  PERIOADA APRILIE—IULIE 2022  

A.4  Implementarea unui program de formare adresat femeilor si tinerelor 

rome care sa conduca la cresterea stimei de sine si participarea acestora 

la procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar.  

In aceasta perioada de raportare, am continuat procesul de instruire a femeilor si tinere-

lor rome din localitatile tinta pentru a deveni activi la nivel comunitar si pentru a sprijini 

activitatile de mobilizare comunitara derulate la nivel local.  

Programul de formare adresat femeilor si tinerelor rome care sa conduca la cresterea 

stimei de sine si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, 

s-a organizat sub forma unui program de suport tip Clubul Femeilor si Tinerelor Rome, 

implementat la nivel comunitar.  Cursurile de formare au avut ca teme urmatoarele 

domenii: comunicare, participare la procesul de luare a deciziilor, leadership, drepturile 

omului si egalitate de gen, dezvoltare comunitara, activism civic/militantism.  In total, in 

cele 3 comunitati au fost instruite un numar de 157 de femei rome, membre ale Clubului 

Femeilor si Tinerelor Rome.  

In plus, in cadrul acestei activitati majore a fost implementata si o campanie de informare 

in randul femeilor si tinerelor rome cu privire la drepturile femeilor de a participa la pro-

cesul de luare a deciziilor. In cadrul acestei campanii au fost distribuite pliante si brosuri 

cu tema „Dreptul femeilor de a participa la procesul de luare a deciziilor” si au fost organi-

zate dezbateri pe acesta tema.  

Un alt rezultat notabil in cadrul acestei activitati il reprezinta infiintarea grupurilor de initi-

atila locala a femeilor rome, ca parteneri de dialog al factorilor de decizie de la nivel local 

in vederea realizarii si adoptarii de initiative care sa vina in sprijinul incluziunii romilor.  

 

 “ Implicarea tinerilor si femeilor rome in viata comunitatii reprezinta o premiera pentru Sastipen in procesul de abordare a comunitatilor 

vunerabile. Pana la acesta interventie, proiectele noastre au avut in vedere sa imputerniceasca un grup local de actiune care sa devina 

partenerul APL in procesul de realizare de planuri de actiune in domeniul incluziunii romilor. Insa am constata ca acest grup local de actiune 

este alcatuit din membrii ai comunitatiicare aboreaza per general problematica romilor, fara sa tina cont de nevoile tinerilor si a femeilor. 

Faptul ca am indraznit sa abordam separate tinerii si femeile rome si sa giram procesul de imputernicire a lor la nivel local constituie 

valoarea adaugata a acestui proiect. Practic, prin implicarea acestor doua grupuri, am largit sfera de cunoastere a problemelor cu care se 

confrunta membrii comunitatilor vulnerabile si am reusit sa realizam documente de politica publica locala bazate pe o cunoastere aprofun-

data a tuturor problemelor care afecteaza procesul de incluziune sociala a romilor.”  

( Geanina Radulescu, responsabil componenta dezvoltare comunitara) 
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 A.5. Dezvoltarea unui grup de lucru la nivel comunitar care sa devina partenerul APL in procesul de 

planificare strategica in domeniul incluziunii romilor  

In acesta perioada de raportare, echipa proiectului responsabila pentru implementarea acestei activitati, a 

implementat urmatoarele subactivitati:  

• Instruirea membrilor GLL in domeniile: dezvoltare comunitara, comunicare si advocacy, leadership, 

realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor de politica publica locala. Sesiunile de 

instruire s-au realizat pe parcursul a 2 zile de instruire cu participarea expertilor P1, a facilitatorilor 

comunitari PP si a coordonatorilor CCSI (PP);   

• Realizarea recomandarilor de politica publica locala cu participarea membrilor GLL. In perioada           

raportata, expertilor P1, au finalizat rapoartele de evaluare a nevoilor comunitatilor si au realizat 

propunerile de recomandare de politica publica locala in domeniul incluziunii populatiei vulnerabile de 

etnie roma.  

• Organizarea de dezbateri la nivel local cu participarea factorilor de decizie (primar, membrii Consiliului 

Local) in vederea constientizarii acestora cu privire la necesitatea adoptarii de politici publice locale in 

beneficiul comunitatilor vulnerabile cu romi.  

• Participarea la sedintele de lucru ale Consiliului Local si punerea pe agenda de discutii a recoman-

darilor de politica publica in domeniul incluziunii romilor in vederea adoptarii.   

• Realizarea a 2 recomandari de politica publica judeteana in domeniul inclizunii romilor si promovarii 

egalitatii de sanse si nediscriminarea romilor. In perioada mai – iunie 2022, Coordonator componenta 

politici publice (P1) si coordonatorul componenta advocacy (PP) au demarat procesul de documentare 

in vederea realizarii recomandarilor de politica publica judeteana, prin analiza rapoartelor si studiilor de 

specialitate in domeniul incluziunii  romilor, analiza documentelor programatice in domeniul incluziunii 

sociale, noua strategie de incluziune a romilor 2022-2027. Recomandarile de politica publica judetene 

au fost finalizate in luna iulie, urmand ca acestea sa fie inaintate Consiliilor Judetene.   

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN  PERIOADA APRILIE—SEPTEMBRIE 2022  

A.6 Implementarea unei campanii de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, 

modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local. 

In perioada de raportare, echipa Sastipen a organizat vizite la nivel comunitar care au avut ca scop documentarea in ceea ce 

priveste nivelul de cunostinte al romilor cu privire la drepturile si obligatiile cetatenesti si modalitaile de accesare a serviciilor. In 

baza acestei documentari, expertul campanii nedirscriminare PP a realizat  un set de materiale informationale care vor fi         

distribuite in cadrul evenimentelor organizate cu participarea membrilor grupului tinta si a realizat compeptul de implementare a 

campaniei de constientizare.  

A.7 Implementarea unei campanii de crestere a constientizarii in domeniul antidiscriminarii la nivelul             
populatiei majoritare din cele 3 localitati.  

In acesta perioada de raportare, echipa proiectului responsabila pentru implementarea acestei activitati, a realizat  discutii           
individuale cu neromi in vederea identificarii cunostintelor lor cu privire la cultura si caracteristicile membrilor comunitatilor cu 
romi din localitatea in care locuiesc. Coordonator componenta realizare instrumente antidiscriminare (PP) impreuna cu expertul 
M&E (PP) au organizat o serie de vizite in teren pentru a identifica cunostintele neromilor cu privire la cultura si caracteristicile 
membrilor comunitatilor cu romi din localitatea in care locuiesc. Ca urmare a acestor discutii, expertului  campanii antidiscrimina-
re (PP) a realizat un concept a campaniei de crestere a constientizarii in domeniul antidiscriminarii la nivelul populatiei majoritare 
din cele 3 localitati ce va fi implementata in perioada urmatoare. In plus, au fost realizate o serie de materiale informationale ce 
vor fi stribuite in cadrul campaniei.  
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN  PERIOADA APRILIE-IUNIE 2022 

A.8 Dezvoltarea unui tool-kit in domeniul nondiscriminarii adresat personalului din cadrul APL, 

lucratorilor/voluntarilor din cadrul societatii civile, personalului unitatilor de invatamant si alte cat-

egorii de personal care activeaza in servicii publice. 

In perioada de raportate, coordonatorul componenta realizare instrumente antidiscriminare si expertul 

antidiscriminare au continuat activitatea de dezvoltare a unui tool-kit in domeniul  nondiscriminarii adresat 

personalului din cadrul APL, lucratorilor/voluntarilor din cadrul societatii civile, personalului unitatilor de 

invatamant si alte categorii de personal care activeaza in  servicii publice. Forma finala a acestui tool-kit a 

fost realizata in luna iulie, urmand ca in perioada urmatoare sa fie livrat beneficiarilor si utilizat in cadrul 

sesiunilor de formare.  

A.9 Dezvoltarea unui ghid practic in domeniul nondiscriminarii adresat populatiei             
vulnerabile din comunitatile cu romi- cunoasterea si accesarea drepturilor. 

Acesta activitate este in stransa legatura cu activitatea 6 a proiectului, respectiv Implementarea 

unei campanii de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor,                

modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel  

local. In perioada de raportare, echipa Sastipen a organizat vizite la nivel comunitar care au 

avut ca scop           documentarea in ceea ce priveste nivelul de cunostinte al romilor cu privire 

la drepturile si obligatiile cetatenesti si modalitaile de accesare a serviciilor. In baza acestei 

documentari, expertul campanii nedirscriminare PP a realizat  un set de materiale informa-

tionale care vor fi  distribuite in cadrul evenimentelor organizate cu participarea membrilor gru-

pului tinta si a realizat compeptul de implementare a campaniei de constientizare.  Au fost  

organizate si o serie de dezbateri cu participarea beneficiarilor in care s-a discutat despre  

drepturile si obligatiile cetatenesti, cu focus pe cunoasterea legislatiei in domeniul                       

nediscriminarii si antigipsismului.  

A.10 Organizarea unui curs de formare in domeniul nondiscriminarii adresat specialiștilor/ voluntarilor din domeniile 

educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de 

servicii romilor.   

Cursul de formare in domeniul nondiscriminarii se adreseaza unui numar de 45 de persoane din randul specialiștilor/ voluntari lor 
din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de 
servicii romilor, activitate care sa contribuie la cresterea responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi 
mai incluzive. In acesta perioada de raportare, echipa proiectului responsabila pentru implementarea acestei activitati, a  realizat 
curricula de formare, a stabilt impreuna cu partenerii APL locatia de desfasurare a evenimentului, a demarat procesul de selectie 
a cursantilor si a selectat firma de organizare de evenimente care sa se ocupe de organizarea administrativa a cursului. In plus, 
tot in aceste perioada, expertii proiectului in domeniul nediscriminarii, au analizat procedurile de lucru de la nivel institutional care 
vizeaza buna guvernanta si nediscriminarea beneficiarilor.   

A.11. Organizarea unui numar de 3 evenimente culturale care sa conduca la promovarea multiculturalitatii si 

cresterea increderii intre cetateni la nivel local.  

Conform proiectului, evenimentele culturale au fost proiectate având în vedere diversitate etnică de la nivelul localităților de           

implementare a proiectului, în vederea creșterii încrederii la nivel local între romi, populație majoritară și alte minorități entice, 

precum și pentru promovarea interculturalității.  Acestea sunt planificate a fi implementate sub forma unui festival multietnic care 

se va desfășura pe parcursul a 3 zile, timp în care vor fi organizate o serie de activitati de promovare a culturilor minoritatilor  

etnice locale si populatiei majoritare. Conform discutiilor purtate cu reprezentatii APL, evenimentele culturale vor fi organizate in 

perioada iulie-august 2022, în baza unui program stabilit în prealabil cu reprezentatii autoritatilor locale. Astfel, in acesta etapa de 

implementare a proiectului au fost realizate urmatoare subactivitati:  A fost stabilit calendarul evenimentelor culturale; A fost         

stabilit conceptul evenimentelor culturale, bazat pe specificul local și diversitatea etnica; Au fost amenajate spațiile de desfășura-

re a evenimentelor culturale; A fost contractata firma responsabila de organizarea eveimentelor culturale; Au fost contractați 

artiști si alte categorii de personal care să performeze în cadrul evenimentelor culturale -   trupa teatru, ansamblu musical,             

ansamblu dansuri tradiționale. In plusm, au fost semnate parteneriate cu alți factori interesati (ONG-uri care reprezinta minorita-

tile etnice, instituții publice care promovează cultura, Departamentul pentru Relatii Interetnice, Centrul National de Cultura al  

Romilor, Agentia Nationala pentru Romi, Inspectoratele Scolare Judetene, Consilii Judetene.  

Pentru reducerea disparitatilor economice si sociale și pentru a ca acest proiect să contribuie la cresterea calitatii serviciilor           

integrate, considerăm că accesul romilor la propria istorie și cultură poate sta la baza creșterii cunoștințelor acestora, la              

informarea lor și deci la cunoașterea drepturile pe care ei și mai ales copiii lor le au sau le pot avea, determinand apoi partici-

parea  lor, în deplină cunoștință de cauză, la procesul de luare a deciziilor care privesc comunitatea din care fac parte 
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Proiectului “CCSI - Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” - PN1008  
 beneficiază de un grant in valoare de 808.250 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturiile SEE, 

prin intermediul programulului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. 
Informatii suplimentare regăsiți pe pagina web www.servicii-integrate.ro sau  www.facebook.com/centrecomunitaredeserviciiintegrate 

 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe/ Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă si incluzivă” 

Acest material informativ este  realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021.  Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială 
a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile  exprimate reprezintă responsabili-
tatea exclusivă a autorului/autorilor. 

STIAȚI CĂ… 

• Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, 

principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale 

cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.   

• Conform Constituției României, art.16,  (1) Cetățenii sunt egali în fața legii si a autorităților             

publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.  

• Cele 31 de drepturi și libertăți ale cetățenilor români sunt menționate, alături de îndatoririle          

acestora, în Constituția României, în Titlul al II-lea. 

• Atitudinile antirome (Antigypsyism) sunt recunoscute în spațiul european drept o formă specifică 

de rasism îndreptat împotriva romilor, sintilor și nomazilor, dar și a altor grupuri care sunt                 

stigmatizate, făcând apel la exonimul peiorativ țigan, larg răspândit în spațiul public  

• Comisia Europeană, cere statelor membre UE ca în revizuirea măsurilor de incluziune a romilor să       

răspundă acestei provocări majore, respectiv combaterea atitudinilor antirome.  

• In noua strategie de incluzine a romilor se mentioneaza necesitatea consolidarii legislației pentru 

abordarea eficace a discriminării multiple/intersecționale în practica juridică a CNCD și creșterea             

caracterului disuasiv al sancțiunilor aplicate în cazuri de discriminare multiplă.  

• Instituția Avocatului Poporului protejează și va face întotdeauna referire doar la drepturile                      

constituționale ale cetățenilor români.    

• România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și                 

libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic             

reprezintă valori supreme și sunt garantate de Constitutia Romaniei. 

In calitate de functionari, specialisti, lucratori ONG, voluntari, trebuie sa cunoastem legislatia antidiscriminare si sa 

aplicam principiile care guverneaza conceptul de nediscriminare si egalitate de sanse.  

Atunci când identifici o situație de discriminare, adreseaza-te CNCD. Este singura instituție care se poate                     

pronunța cu privire la situația de discriminare semnalată.  Mai multe informatii pe www.cncd.ro .  


