Stimate domn / Stimată doamnă,
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN, împreună cu Institutul pentru Politici
Publice (IPP), Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și
Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea) au plăcerea de a vă invita, în data de
27 Ianuarie 2022, între orele 14.00 – 17.00, la runda a II-a de dezbateri online cu tema
“Rolul centrelor comunitare de servicii integrate în construirea de comunități incluzive și
puternice”.
Bazat pe experientele dobandite de expertii noastrii de la nivel local, vom continua sa dezbatem:
Cum pot răspunde centrele comunitare nevoilor din comunitate prin intervenții integrate în
domeniile educație, sănătate, ocupare, locuire, social și eliberare de acte de identitate.
Importanța activităților de împuternicire a romilor pentru a participa activ la procesul de
luare a deciziilor
Importanța activităților care promovează dialogul intercultural și combaterea discriminării
Importanța parteneriatului public-privat în crearea unor modele sustenabile de intervenție
și incluziune.
Evenimentul se va desfășura online în contextul implementarii proiectului “CCSI –Model de
intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor”. Proiectul beneficiază de un grant în
valoare de 808.250 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE
în cadrul Programului de Dezvoltare Locală, iar perioada de implementare este de 24 luni.
Sperăm sa ne bucurăm de prezența dumneavoastră și vă rugăm să confirmați participarea
dumneavoastră până în data de 26 ianuarie 2022 la următoarele date de contact:
office@sastipen.ro; Telefon 021/456.03.21, persoana de contact: Raluca Paraschiv – asistent
programe.
În urma confirmării participării, vă vom transmite coordonatele de conectare online.
Cu deosebită considerație,
Radu Anuti
Presedinte Sastipen

Primăria Comunei Hamcearca
județul Tulcea

Primăria Comunei Ciucurova
județul Tulcea
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Dezbatere
“CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor”
Rolul centrelor comunitare de servicii integrate în
construirea de comunități incluzive și puternice
27 Ianuarie 2022
(eveniment online)
Program

Subiect

14:00 – 14:15

Introducere.
Daniel Radulescu – membru fondator Sastipen. Moderator.
Reprezentant finantator - TBC

14:15 – 14:30

Descrierea proiectului si scurta prezentare a rezultatelor obtinute pana in prezent.
Radu Anuti - Coordonator proiect, Sastipen

14:30 – 15:30

Servicii integrate la nivel comunitar: Rolul CCSI în construirea de comunități
incluzive și puternice – rezultate si provocari.
Danut Dumitru – expert M&E, Sastipen
Nina Iosif – coordonator CCSI Ciucurova (TL)
Gogata Ancuta – coordonator CCSI Polovragi (GJ)
Calin Mariana – coordonator CCSI Hamcearca (TL)
Sesiune intrebari/raspunsuri.

15:30 – 15:50

15:50 – 16:10

16:10 - 16:30

16:30 – 17:00

Activități in domeniul antidiscriminarii – rezultate si provocari
Dinu Adam – coordonator componenta antidiscriminare, Sastipen
Sesiune intrebari/raspunsuri.
Aspecte privind împuternicirea și abilitarea comunităților, în general și a
romilor în special - rezultate si provocari
Adrian Moraru - Director, Institutul pentru Politici Publice
Sesiune intrebari/raspunsuri
Contextul și importanța parteneriatului public/privat
Primăria din Comuna Hamcearca – Ion Acceleanu, primar
Primăria din Comuna Ciucurova – Marin Șerban, primar
Primăria din Comuna Polovragi – Epure Gheorghe, Primar
Întrebări/Răspunsuri/Clarificări/sesiune de inchidere
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