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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 procesul 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 intercultural, 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 constutuie 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. Totodata, prin
activitatile proiectului, se urmareste abordarea mainstreaming,
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 desegregare.
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CENTRUL COMUNITAR DE SERVICII INTEGRATE este un
serviciul dezvoltat la nivel local, in parteneriat public/privat,
adresat populatiei aflate in risc de excluziune sociala si care
contribuie la identificarea de oportunități și resurse necesare
pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la
viața economică, socială și culturală a societății, precum și la
procesul de luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la
drepturile fundamentale.

PROGRAMUL DE PREGATIRE COMPLEXA A TINERILOR
ROMI
Prin implementarea acestui program se urmareste crearea unei
mase critice de tineri romi de la nivel local care sa poata sa
actioneze si sa participe activ în societate si sa reprezinte cu
succes interesele comunitatii la diverse întâlniri locale, judetene, nationale.

Programul va fi structurat în patru module de pregatire:
CENTRUL COMUNITAR DE SERVICII INTEGRATE are drept
misiune creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii  Dezbatere: (comunicare; limbaj non-verbal, persuasiune,
din domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și
feed-back; constructia argumentului si a contraargumentului; dezbateri);
locuirii, precum și creșterea calității acestor servicii, obiectiv
care va contribui la cresterea stimei de sine si cresterea calitatii  Leadership: (rolul conducerii si abilitatile de conducere;
conducerea grupurilor de lucru la nivelul comunitatii, efivietii beneficiarilor nostrii.
cienta a muncii în echipa; dezvoltarea abilitatilor de negociere; planificare, organizare, implementarea si evaluarea
Serviciile livrate in cadrul CENTRULUI COMUNITAR DE SERactivitatilor);
VICII INTEGRATE sunt:
 Dezvoltarea comunitara locala; lucru in comunitatile din
 Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identicare provin;
tate (certificat de naștere, carte de identitate).
 Drepturile omului, activism civic.
Prin intermediul acestei activitati se urmareste, pe de o parte,
 Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii cresterea stimei de sine, si pe de alta parte, dezvoltarea capacabandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar ităților tinerilor romi, la nivel individual, dar și colectiv, în veși secundar, precum și pentru reintegrare școlară.
derea participării active la procesul de luare a deciziilor.














Sprijin pentru participarea romilor în învățământul post- CLUBUL FEMEILOR SI TINERELOR ROME
liceal (inclusiv învățământul profesional și tehnic) prin
Prin implementarea acestui program se urmareste dezvoltarea
măsuri de tipul consilierii educaționale, programelor de
capacitatilor femeilor si tinerelor rome de la nivel local de a parmentorat și tutorat.
ticipa activ la viata comunitatii, contribuind la cresterea stimei
Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională de sine si imputernicirea acestora de a deveni un actor im(inclusiv sprijin pentru pregătirea CV-ului și transmiterea de portant in procesul de comunicare cu cu actorii locali implicati
in procesul de luare a deciziilor.
aplicații pentru obținerea unui loc de muncă);
PROGRAM DE SUPORT PENTRU MEMBRII GRUPULUI DE
Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și
LUCRU LOCAL AL ROMILOR
păstrarea locului de muncă.
Programul contine o serie de sesiuni de instruire in domeniile
Asistenta pentru participarea la cursuri de formare dezvoltare comunitara, comunicare si advocacy, leadership,
profesionala organizate de furnizori acreditati de formare, realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în de politica publica locala, urmate de o campanie de
contexte non-formale.
constientizare a acestora cu privire la necesitatea de a se impliImplementarea unui program de furnizare a serviciilor ca active in viata comunitatii, militand pentru drepturile romilor
si egalitate de sanse. Programul de suport adresat membrilor
medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor
comunitatilor cu romi active in GLL consta in pregatirea acesidentificate prin intermediul medicilor angajati in proiect si
tora pentru a deveni un partener de dialog in relatia cu
al furnizorilor de servicii medicale contractati.
reprezentatii autoritatii locale in procesul de planificare startegiImplementarea unui program de asistenta medicala ca a planurilor de actiune ce vizeaza incluziunea populatiei de
comunitara prin intermediul mediatorului sanitar si asisten- etnie roma bazat pe nevoile reale ale comunitatilor locale.
tului medical comunitar, bazat in special pe organizarea de
Serviciile integrate se înscriu în cadrul general
campanii de informare, educare si constientizare a populatde acțiuni multidimensionale ale procesului de
iei cu privire la importanta prevenirii imbolnavirilor.
Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si
asistenta oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a
autorizatilor de realilitare/constructie de locuinte, racordare
la reteaua de utilitate publica.

Pe langa serviciile livrate beneficiarilor in domeniul sanatatii,
educatiei, ocuparii, locuirii si social, CENTRUL COMUNITAR
DE SERVICII INTEGRATE isi propune sa sprijine membrii
comunitatii cu romi in procesul de implicare si participare activa
la viata comunitatii prin implementarea a doua programe instruire si mentorat adresate tinerilor si femeilor de la nivel local,
respectiv:

incluziune socială prin care se asigură
oportunitățile și resursele necesare pentru
participarea persoanelor vulnerabile în mod
deplin la viața economică, socială și culturală a
societății, precum și la
procesul de luare a
deciziilor care privesc viața și accesul lor la
drepturile fundamentale.
(Legea asistentei sociale 292/2011, cap.4, sectiunea 1, art,53, alin.1).
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Descrierea serviciilor in cadrul CCSI
In cadrul proiectului, expertii din cadru CCSI, in conformitate cu fisa
postului, vor desfasura urmatoarele activitati:
Domeniul sanatate



Catagrafierea populatiei si a copiilor/realizare inventare stare
de sanatate populatie

Implementarea unui program de furnizare a serviciilor medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor identificate prin intermediul medicilor angajati in proiect si al furnizorilor de servicii medicale contractati.

Implementarea unui program de asistenta medicala comunitara prin intermediul mediatorului sanitar si asistentului
medical comunitar, bazat in special pe organizarea de campanii de informare, educare si constientizare a populatiei cu
privire la importanta prevenirii imbolnavirilor.

Implementarea de campanii de educatie pentru sanatate/
prevenire imbolnaviri

activități de promovare și facilitare a respectării regulilor
elementare de și a nutriției sănătoase; campanii de vaccinare, planning familial etc.
Domeniul juridic:



cum ar fi: mediere școlară, consiliere și orientare școlară și
vocațională, alfabetizare, activități remediale, activități de tip
“școală după școală”, activități de tip “a doua șansă”, programe de tutorat și mentorat etc;
Activități de educație non-formală și de timp liber, având
drept scop sprijinirea participării școlare a persoanelor rome
în situații de vulnerabilitate

Domeniul ocupare



Catagrafierea persoanelor adulte aflate in cautarea unui loc
de munca.



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



Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și
păstrarea locului de muncă.
Idetificarea oportunitatilor de formare profesionala si a oferirea de asistenta pentru participarea la cursuri de formare
profesionala organizate de furnizori acreditati de formare,
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale.
Mediere pentru inserția pe piața muncii și păstrarea locului
de muncă etc.





Catagrafierea/idetificarea persoanelor care nu detin acte de 
identitate si a persoanelor care au probleme cu situatia locativa ( lipsa acte proprietate, lipsa cunostinte racordare la
Domeniul facilitare comunitara
retele de utilitate publica, sa.



Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si asis- 
tenta oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a autorizatilor de realilitare/constructie de locuinte, racordare la 
reteaua de utilitate publica.



Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identitate (certificat de naștere, carte de identitate).

Domeniul educational



Catagrafierea/idetificarea copiilor de varsta scolara de la
nivel local



Idetificarea elevilor cu risc crescut de abandon scolar



Idetificarea persoanelor care doresc sa participe la programe
de reintegrare scolara, sansa a doua, continuarea studiilor.



Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar și
secundar, precum și pentru reintegrare școlară.



Sprijin pentru participarea romilor în învățământul postliceal
(inclusiv învățământul profesional și tehnic) prin măsuri de
tipul consilierii educaționale, programelor de mentorat și
tutorat.
Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii abandonului școlar/părăsitii timpurii a școlii în ciclul primar și
secundar (ISCED 1-3), precum și pentru reintegrare școlară,



identificarea persoanelor de etnie roma care doresc sa participe la activitatile de imputernicire/abilitare
desfasurarea de activitati specifice de facilitare comunitara in
vederea idetificarii problemelor cu care se confrunta populatia de etnie roma ( aplicarea de instrumente de culegere de
date)

facilitarea intalnirilor de lucru ale memgrilor grupului de initiativa locala

asigurarea mentoratului pentru tinerii instruiti in proiect

facilitarea intalnirilor organizate de clubul femeilor

facilitarea participarii memmbrilor GIL la intalnirile/sedintele
de lucru ale consilierilor locali.

suport oferit expertilor proiectului in domeniile nondiscriminare si dezvoltare comunitara pentru implementarea
activitatilor.
Serviciile sunt livrate tuturor cetatenilor localitatii insa, avand in
vedere scopul si obiectivele programului de finantare, se va acorda o
atentie sporita populatiei de etnie roma.
Potrivit principiului “vizare explicită, dar nu exclusivă”, se adreseaza
persoanelor de etnie romă, ca grup țintă, dar abordeaza și nevoile
persoanelor vulnerabile care nu sunt de etnie romă de la nivel local,
cu condiția ca (1) acestea să trăiască în condiții socio-economice
similare și (2) numărul beneficiarilor romi ai proiectului să fie de cel
puțin 2/3 din numărul total de beneficiari.
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Descrierea activitatilor implementate CCSI



In perioada raportata, membrii echipei CCSI au implementat
urmatoarele activitati:



Au implementat o campanie de informare a cetatenilor cu
privire la serviciile ce vor fi livrate in cadrul CCSI.


Au oferit asistenta beneficiarilor in domeniul obtinerii
actelor de identitate si asistență juridică pentru clarificarea
situației locative, inclusiv asistenta in procesul de obtinere
a autorizatiilor de constructicie, certificate de urbanism,
s.a.



Au demarat activitatea de catagrafiere a populatiei in
vederea identificarii problemelor medico-sociale cu care se
confrunta membrii grupului tinta.

Au desfasurat activitati de identificare a persoanelor aflate
in cautarea unui loc de munca si activitati de informare și
consiliere vocațională in baza unui plan de interventie stabilit impreuna cu beneficiarul.



Au demarat activitatea de oferire de sprijin beneficiarilor 
care s-au adresat direct centrului de servicii integrate
(completarea fisei de grup tinta, stabilirea planului de interventie, oferirea de suport, organizarea de intalniri de lucru
cu beneficiarul in vederea rezolvarii cazului).

Au implementat activitati de asistenta medicala primara
prin intermediul mediatorului sanitar si asistentului medical
comunitar, respective organizarea de campanii de informare, educare si constientizare a populatiei cu privire la
importanta prevenirii imbolnavirilor, cu focus pe COVID 19.



Au realizat o baza de date cu copii aflati in sistemul de 
invatamant local, o baza de date cu copii aflati in risc de
abandon scolar si o baza de date cu copii prescolari in
vederea sprijinirii parintilor in procesul de inscriere in
sistemul de invatamant.

Coordonatorul CCSI a participat alaturi de expertul advocacy la intalnirile de lucru organizare la nivel judetean si
local cu diferiti factori interesati in vederea stabilirii de
parteneriate care sa sprijine activitatile derulate prin intermediul CCSI.



Au organizat intalniri cu reprezentatii autoritatilor locale si 
cu functionarii din cadrul APL si alte institutii relevante de
la nivel local in vederea stabilirii unor procedure comune
de lucru care sa vina in sprijinul beneficiarilor care se
adreseaza echipei CCSI.

Coordonatorul CCSI si Facilitatorul comunitar a implementat o campanie de identificare si implicare a membrilor
comunitatii in activitatile Grupului de Initiativa Locala si
Clubul mamelor si tinerelor rome. In plus, au facilitate intalnirile organizate la nivel local cu participarea expertilor
cheie delegate de PP si P1.



Au demarat procesul de oferire a serviciilor medicale

primare prin intermediul echipei de asistenta medicala
comunitara si medicul angajat in centru.

Facilitatorul comunitar a implementat o campanie de identificare si mobilizare a tinerilor romi care sa participe la programul de pregatire complexa si care sa devina grupul de
suport al comunitatii in procesul de participare civica.

REZULTATE OBTINUTE DE ECHIPA CCSI– CIUCUROVA

VALOARE INDICATOR

Numar de persoane informare cu privire la serviciile CCSI

300 persoane

Numar de persoane catagrafiate—identificare probmele medico-sociale

140 persoane

Numar de persoane inregistrate in GT—servicii integrate CCSI

120 persoane

Numar de copii in risc de abandon scolar identificati

25 copii

Numar de beneficiari care au primit asistenta medicala primara in cadrul CCSI

82 persoane

Numarul de beneficiari care au fost asistati in procesul de obtinere a actelor de identitate

14 persoane

Numarul de persoane care au primit asistență juridică pentru clarificarea situației locative

8 persoane

Numar de persoane fara loc de munca identificate—planificare plan de interventie/asistenta

34 persoane

Numar de persoane participante la campaniile IEC implementate de echipa AMC

82 persoane

Numar de tineri romi identificati pentru a participa la programul de pregatire complexa

20 tineri

Numar de romi identificati si implicate in formarea Grupului de Initiativa Locala

25 persoane

Numarul de femei rome idetitifcate si implicate in activitatile Clubul mamelor si tinerelor rome

57 persoane

Numarul chestionarelor completate—stabilire base line—nivel de acceptare a romilor

147 chestionare

Numarul persoanelor care au beneficiat de servicii integrate—activitate in defasurare ( min, 2 serv)

63 persoane
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ALTE ACTIVITATI DERULATE LA NIVEL LOCAL
Pe langa serviciile livrate beneficiarilor prin intermediul
Centrului de Servicii Integrate Ciucurova, in perioada Iulie –
Noiembrie 2021, SASTIPEN (PP), in parteneriat cu Institutul
pentru Politici Publice (P1) si Primaria comunei Ciucurova (P3)
au implementat urmatoarele activitati:

PROGRAMUL DE PREGATIRE COMPLEXA ADRESAT
TINERILOR ROMI DIN LOCALITATEA CIUCUROVA
A.3. Dezvoltarea capacităților individuale ale tinerilor romi
prin implementarea unui program de pregatire complexa in
domeniul dezvoltarii comunitare.
Prin implementarea acestui program se urmareste crearea unei
mase critice de tineri romi de la nivel local care sa poata sa
actioneze si sa participe activ în societate si sa reprezinte cu
succes interesele comunitatii la diverse întâlniri locale, judetene, nationale.
Prima sesiune de formare din programul de pregatire complexa
a fost livrata de P1 in perioada 12-24 Septembrie 2021, Hotel
Palace-Sinaia, cu participarea a unui numar de 20 de participanti.La sesiunile de instruire au participat si coordonatorul
CCSI precum si expertul M&E al PP.
Prin intermediul acestei activitati se urmareste, pe de o parte,
cresterea stimei de sine, si pe de alta parte, dezvoltarea capacităților tinerilor romi, la nivel individual, dar și colectiv, în
vederea participării active la procesul de luare a deciziilor.
Dupa finalizarea cursului, expertii P1 si coordonatorii CCSI (PP)
au comunicat permanent cu tinerii implicati in programul de
instruire si au oferit suport in procesul de organizare a activitatilor de voluntariat de la nivel local. In plus, pentru o mai buna
cunostere a situatiei de la nivel local, la nivelul CCSI au fost
organizate intalniri periodice cu participarea facilitatorilor comunitari (PP), expertilor P1 si tinerii implicati in programul de
pregatire complexa, intalniri in care tinerii au fost familiarizat cu
situatia comunitatii locale si cu obiectivele procesului de facilitare comunitara.

regulamentul de functionare si a dezvoltat Grupul de Inuitiativa
al Femeilor rome din localitatea Ciucurova.
In perioada Septembrie –Octombrie 2021 au fost organizate 2
intalniri de lucru cu participarea unui numar de 21 de femei si
tinere rome in care s-au discutat despre necesitatea de a participa activ la procesul de luare a deciziilor la nivel local.
Datorita masurilor dispuse de autoritatile competente in materie
de prevenire COVID 19 si avand in vedere rata ridicata de infestari la nivel local, echipa de management de decis suspendarea activitatii pana la noi reglementari legale dispuse de
autoritatile competente. Conform graficului de activitati, acesta
activitate este planificata pentru implementare pana in luna
martie 2022.

PROGRAM
DE
SUPORT
PENTRU
MEMBRII
GRUPULUI DE LUCRU LOCAL AL ROMILOR
A.5. Dezvoltarea unui grup de lucru la nivel comunitar care
sa devina partenerul APL in procesul de planificare strategica in domeniul incluziunii romilor.
Programul contine o serie de sesiuni de instruire in domeniile
dezvoltare comunitara, comunicare si advocacy, leadership,
realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor
de politica publica locala, urmate de o campanie de
constientizare a acestora cu privire la necesitatea de a se implica active in viata comunitatii, militand pentru drepturile romilor
si egalitate de sanse.
In perioada raportata, expertii P1 cu sprijinul coordonatorilor
CCSI (PP) si a facilitatorilor comunitari (PP) au organizat la
nivel local 1 sesiune de instruirea membrilor GLL in domeniile
dezvoltare comunitara, realizarea planurilor locale de actiune.
In plus, membrii GLL cu suportul facilitatorilor comunitari au
demarat procesul de culegere de informatii de la nivel comunitar. Pe baza acestor informatii, cu suportul expertilor P1, s-a
realizat un raport draft de evaluare a nevoilor comunitati.

CLUBUL FEMEILOR SI TINERELOR ROME
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.
Prin implementarea acestui program se urmareste dezvoltarea
capacitatilor femeilor si tinerelor rome de la nivel local de a participa activ la viata comunitatii, contribuind la cresterea stimei
de sine si imputernicirea acestora de a deveni un actor important in procesul de comunicare cu cu actorii locali implicati
in procesul de luare a deciziilor. In perioada raportata, expertii
P1 cu suportul echipei CCSI au identificat femeile si tinere rome
ce doresc sa se implice active in activitatea Clubului, au realizat
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Activitati ce urmeaza a fi implementate la nivelul Expertii P1 cu suportul echipei CCSI vor continua procesul de
instruire a femeilor si tinerelor rome in domeniile: comunicare,
localitatii Ciucurova

participare la procesul de luare a deciziilor, leadership,
In perioada Decembrie 2021—Februarie 2022, la nivelul drepturile omului si egalitate de gen, dezvoltare comunitara,
localitatii Ciucurova vor fi implementate urmatoarele activitati:
activism civic/militantism. In plus, vor oferi asistenta membrelor
A.2 Furnizare de servicii integrate in cadrul Centrelor grupului de initiativa in procesul de realizare de recomandari
autoritatilor competente in vederea imbunatatirii situatiei
Comunitare de Servicii Integrate.
copiilor, femeilor si tinerelor rome aflate in risc de excluziune
Membrii echipei CCSI Ciucurova si membrii echipei de sociala.
implementare vor continua sa implementeze urmatoarele
A.5. Dezvoltarea unui grup de lucru la nivel comunitar care
subactivitati;
sa devina partenerul APL in procesul de planificare
A.2.1. Asistență juridică pentru obținerea documentelor de strategica in domeniul incluziunii romilor
identitate (certificat de naștere, carte de identitate).
Expertii PP cu suportul echipei CCSI vor continua procesul de
A.2.2. Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii instruire a membrilor GLL, vor asigura asistenta in procesul de
abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar și realizare de recomandari de planuri de actiune, vor asista
secundar, precum și pentru reintegrare școlară.
membrii GLL in procesul de organizare de intalniri de lucru cu
A.2.3. Sprijin pentru participarea romilor în învățământul participarea APL si vor facilita participarea membrilor GLL la
postlicealprin măsuri de tipul consilierii educaționale, intalnirile organizate la nivel judetean in domeniul incluziunii
romilor.
programelor de mentorat și tutorat.
A.2.4. Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională; A.7. Implementarea unei campanii de crestere a
constientizarii in domeniul antidiscriminarii la nivelul
A.2.5. Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și populatiei majoritare din cele 3 localitati.
păstrarea locului de muncă.
Expertii in domeniul nediscriminarii vor organiza discutii
A.2.6. Asistenta pentru participarea la cursuri de formare individuale cu neromi in vederea identificarii cunostintelor lor cu
profesionala :
privire la cultura si caracteristicile membrilor comunitatilor cu
A.2.7. Implementarea unui program de furnizare a serviciilor romi din localitate si vor crea un concept al campaniei de
medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor promovarea nediscriminarii, eliminari prejudecatilor si
identificate prin intermediul medicilor angajati in proiect si al stereotipurilor fata de romi ce va fi implementata la nivel local.

furnizorilor de servicii medicale contractati.

A.9 Dezvoltarea unui ghid practic in domeniul
A.2.8. Implementarea unui program de asistenta medicala nondiscriminarii adresat populatiei vulnerabile din
comunitatile cu romi- cunoasterea si accesarea drepturilor
comunitara:
Expertii in domeniul nediscriminarii vor implementa o serie de
activtati la nivel local in vederea identificarii nivelului de
A.2.10 Dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati in cunostinte ale romilor privind cunoasterea si accesarea
vederea asigurarii serviciilor integrate adresate beneficiarilor.
drepturilor. In baza acestor activitati, expertii vor realiza ghidul
A.3.- Dezvoltarea capacităților individuale ale tinerilor romi practic adresat populatiei vulnerabile si vor realiza un concept
prin implementarea unui program de pregatire complexa in de campanie de constientizare a romilor cu privire la modul de
afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si
domeniul dezvoltarii comunitare.
participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local
Expertii P1 cu suportul echipei CCSI vor continua procesul de
instruire a tinerilor si vor oferi asistenta acestora in vederea Avand in vedere perioada de iarna si luand in considerare
dezvoltarii a unui mini-proiect care vizeaza rezolvarea unor riscurile asociate COVID 19, echipa comunitara va acorda
o atentie deosebita activitatii de educatie pentru sanatate
probleme ale tinerilor la nivel de comunitate.
organizand periodic sesiuni de educatie in domeniul
A.4—Implementarea unui program de formare adresat prevenirii COVID 19.
femeilor si tinerelor rome care sa conduca la cresterea
stimei de sine si participarea acestora la procesul de luare In plus, toate activitatile se vor desfasura cu respectarea
masurilor de protectie impotriva COVID 19 dispuse de
a deciziilor la nivel comunitar.
autoritatile competente.
A.2.9. Asistență juridică pentru clarificarea situației locative;

Echipa CCSI Ciucurova– Tulcea










Nina Iosif -Coordonator CCSI
Dr. Roman Cristian Liviu - Medic
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Ivanciu Estera - Mediator Sanitar
Iulian Odica - Facilitator Comunitar
Gheorghe Nelu - Mediator Scolar
Paraipan Mirela -Jurist
Tatu Angela - Agent Ocupare
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