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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.
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 precum si la cresterea accesului romilor la servicii integrate de calitate
precum și creșterea calității acestor servicii.
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.
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
(PP), Institutul pentru Politici Publice (P1), Primaria Comunei
Polovragi (P2), Primaria Comunei Hamcearca (P3) si Primaria
Comunei Ciucurova (P4).
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CUVANT INAINTE
Proiectul “CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și
abilitare a romilor” vizeaza cresterea incluziunii si abilitarea populatiei
romilor din localitatile Polovragi (jud. Gorj), Ciucurova (jud. Tulcea) si
Hamcearca (jud. Tulcea) si are la baza experienta echipei Sastipen in
domeniul serviciilor integrate la nivel comunitar. In prezentarea organizatiei constatam ca asociatia Sastipen este implicata inca din anul 2008
in proiecte care au ca obiectiv principal implementarea de servicii
integrate la nivel comunitar. Pentru a intelege mai bine care este
viziunea Sastipen in domeniul serviciilor integrate si mai ales pentru a
afla care sunt limitele programelor ce vizeaza incluziunea populatiei de
etnie roma prin activitati de imputernicire/abilitare, va prezentam in
continuare o scurta discutie purtata cu dl Daniel Radulescu, membru
fondator al organizatiei Sastipen.

Intrebare: Care este experienta Sastipen in domeniul serviciilor
integrate?
Raspuns: Pentru organizatia noastra, implementarea acestui proiect
constituie o prioritate si o continuare a muncii pe care o desfasuram
inca din anul 2008. Noi lucram in domeniul serviciilor integrate inca din
anul 2008 cand am pus bazele primului centru comunitar de servicii
integrate adresat persoanelor vulnerabile din cartierul Ferentari– Bucuresti, pentru ca am
inteles ca problematica sanatatii populatiei
vulnerabile nu poate fi abordata doar din perspectiva prestarii de
servicii sanitare. Accesul la servicii de sanatate depinde in mare parte
si de alti factori care tin de domeniul social, ocupare, educatie, facilitare comunitara, impuernicirea comunitatii. Bazat pe acesta gandire,
inca de la infiintare, in parteneriat cu alte organizatii neguvernamentale
si institutii publice locale, am dezvoltat o retea de centre comunitare de
servicii integrate care, prin activitatile derulate la nivel local/comunitar,
sa vina in sprijinul membrilor comunitatilor vulnerabile. Imi aduc aminte
ca la inceput, nimeni nu dadea sanse de izbanda proiectului din Ferentari. Cum sa amplasam o structura modulara in Parcul Livezilor pe
domeniul public? Ce o sa zica autoritatile locale? O sa sustina Primaria
Sectorului 5 aceasta initiativa? Cum sa oferim servicii gratuite
persoanelor vulnerabile din cartier si mai ales cum sa lucram cu
consumatorii de droguri? Cum o sa perceapa lumea din cartier acest
centru? Daca locuitorii de acolo vor vandaliza centrul? Si multe alte
intrebari care, daca le analizam mai detaliat, ne determina sa renuntam
la idee. Noi nu am renuntat ci din contra ne-am ambitionat sa implementam proiectul chiar daca atunci aveam multe lacune de cunoastere
in domeniul serviciilor integrate si mai ales in domeniul serviciilor adresate consumatorilor de droguri. Am pornit cu un mediator sanitar, un
medic de familie si un facilitator comunitar si ulterior am adaugat in
echipa un mediator scolar, un agent de ocupare si un jurist. Insa, nu am
demarat proiectul pana cand nu am avut acceptul si suportul autoritatii
locale. A durat cam mult pana am reusit sa determinam conducerea
Primariei Sectorului 5 sa accepte parteneriatul cu Sastipen insa, in cele
din urma, am avut placuta surpriza sa avem implicare de 100% din
partea lor. Dupa acest proiect a urmat altul, in care am infiintat alte 15
centre comunitare de servicii integrate si uite asa, pana in prezent,
putem sa ne laudam ca am dezvoltat un numar de 42 de centre comunitare de servicii integrate si ca am oferit asistenta unui numar de
peste 60.000 beneficiari. Insa repet, fara participarea autoritatilor locale
si fara parteneriatul cu organizatii cu experienta in domenii conexe nu
putem discuta despre o eficienta a activitatii in domeniul serviciilor
integrate.
Intrebare: Ce inseamna proiectul CCSI pentru organizatia Sastipen
si ce recomandari aveti pentru membrii echipei de implementare?
Raspuns: Pentru organizatia Sastipen acest proiect este o provocare
deoarece, pe langa componenta de servicii integrate, avem si componenta de abilitare a romilor, de imputernicire. Din experienta mea pot
spune ca acesta componenta de abilitare este cea mai mare provocare
a proiectului. Participarea activa la viata comunitatii, implicarea in procesul de luare a deciziilor, advocacy si militantism, sunt subiecte greu
de abordat cu membrii comunitatii. Oamenii din comunitatile cu romi

s-au obisnuit ca altii sa ia decizii pentru ei. Nu au incredere in procesul
de facilitare comunitara si nici nu au educatia de a lupta pentru propriile
drepturi. In plus, dupa atatea proiecte implementate la nivelul comunitatilor cu romi, oamenii nu mai au incredere ca se va schimba ceva. Imi
aduc aminte de o discutie purtata cu un membru dintr-un grup de initiativa locala, rom cu un nivel minim de educatie insa cu dorinta de a face
ceva pentru el si familia lui. Se intampla sa fiu intr-o vizita de monitorizare si sa particip la o sedinta de facilitare comunitara. Si mi-a atras
atentia acest om care statea intr-un colt si se uita nedumerit la ce spunea facilitatorul comunitar. Se discuta despre necesitatea de a colecta
informatii pentru a realiza un plan local de actiune si facilitatorul le
prezenta chestionarul pentru culegerea datelor. Dupa intalnire, l-am
abordat si l-am intrebat ce parere are despre aceste intalniri. Mi-a spus
foarte direct ca este pierdere de timp. Ca nu a inteles nimic si ca de
rusine tace si se preface ca a inteles sa nu il supere de domnul facilitator. Si a mai spus o vorba care m-a determinat sa vad lucrurile altfel.
Cum sa fiu eu atent acolo la ce spune daca eu am muncit toata ziua cu
gandul sa pun o paine pe masa copiilor mei. Cum sa ma cert eu cu
primarul daca eu stiu ca am ajutor social si ca aia este singura noastra
sursa de trai. Domnul facilitator vine, ne spune ce trebuie sa facem, are
rabdare cu noi, dar nu stie ca noi, dupa ce se termina sedinta, ne intoarcem la ale noastre, la saracia noastra. Ceea ce se face aici nu este
pentru oameni saraci. In grupul asta trebuie sa vina oameni ca nu au
grija zilei de maine. Oameni care sa aiba curaj sa vorbeasca in fata
primarului. M-a marcat mult acesta discutie si am constat ca are dreptate. Am urmarit parcursul acelui grup de initiativa locala si am constat
ca omul acela a avut dreptate. La finalul proiectului grupul s-a destramat, oamenii s-au intors la ale lor si componenta de facilitare comunitara a dat gres. Pornind de la acesta experienta, le recomand colegilor
mei de la nivel local sa fie foarte atenti la acesta componenta. Sa nu
implice oameni care vin la intalniri de obligatie sau de rusine. Asumarea
rolului de militant este un proces care necesita timp si multa rabdare. In
plus, activitatea nu trebuie tratata din perspectiva numerica. Adica, la
intalnire au participat 21 membrii GIL insa nu au luat nici o decizie.
Practic, intalnirea s-a organizat doar pentru a bifa o activitate. Eu nu
accept o astfel de abordare si sanctionez colegii care raporteaza astfel
de intalniri. La fel si in activitatea cu femeile rome. In proiect exista
componenta imputernicire a femeilor rome prin activitati de tipul clubul
tinererelor si femeilor rome. Este o noutate pentru femeile rome sa aiba
posibilitatea sa se intalneasca intr-un cadru formal si sa participe la
procesul de luare a deciziilor. Si aici recomand ca ai mei colegi sa aiba
rabdare. Nu este simplu sa determini schimbarea comportamentului
unei comunitati care este obisnuita sa fie exclusa din toate mediile.
Asadar, le recomanda colegilor mei sa aiba rabdare, sa tina cont de
parerea beneficiarilor, sa fie empatici cu beneficiarii si sa nu forteze
nota.
Intrebare: Credeti ca acest proiect va schimba ceva la nivel local?
Se va bucura de sustenabilitate?
Raspuns: Eu sunt convins ca ai mei colegi au gandit sustenabilitatea
serviciilor oferite comunitatii inca din faza de scriere a proiectului. Stiu
ca au semnat protocoale de colaborare cu APL, exista si hotarari de
consiliu local care reglementeaza procesul de sustenabilitate. Sunt
sigur ca relatia de colaborare intre parteneri va continua si dupa finalizarea celor 24 de luni de proiect. Si nu as vrea sa ma concentrez in
rasunsul meu pe sustenabilitate deoarece intrebarea cea mai importanta este daca acest proiect va schimba ceva la nivel local. Raspunsul
meu ferm este DA. Acum nu se vad rezultatele. Oamenii din comunitate
inca nu constientizeaza rolul centrelor de servicii integrate si actiunile
de abilitare la care sunt invitati sa participe. Din practica am constatat
ca oamenii au inceput sa aprecieze activitatile proiectului dupa ce s-a
incheiat perioada de finantare a activitatilor. Asa se va intampla si in
proiectul acesta. Important este ca oamenii din comunitate au inceput
sa-si cunoasca drepturile si incep sa constientizeze cat de important
este sa lupte pentru ele. Si asta ne bucura cel mai mult pentru ca asta
este schimbarea pe care proiectul si-a propus-o.
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DESCRIEREA SERVICILOR LIVRATE IN CADRUL CCSI SI A ACTIVITATILOR COMPLEMENTARE DE ABILITARE
CENTRUL COMUNITAR DE SERVICII INTEGRATE este un
serviciul dezvoltat la nivel local, in parteneriat cu autoritatea
locala, 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

CENTRUL COMUNITAR DE SERVICII INTEGRATE are drept
misiune creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii
din domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și
locuirii, precum și creșterea calității acestor servicii, obiectiv
care va contribui la cresterea stimei de sine si cresterea calitatii
vietii beneficiarilor nostrii.

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.

Serviciile livrate in cadrul CCSI sunt:

PROGRAM DE SUPORT PENTRU MEMBRII G.L.L








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.
CLUBUL FEMEILOR SI TINERELOR ROME

Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identi- Programul contine o serie de sesiuni de instruire in domeniile
dezvoltare comunitara, comunicare si advocacy, leadership,
tate (certificat de naștere, carte de identitate).
realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor
Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii de politica publica locala, urmate de o campanie de
abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar constientizare a acestora cu privire la necesitatea de a se impliși secundar, precum și pentru reintegrare școlară.
ca active in viata comunitatii, militand pentru drepturile romilor
si egalitate de sanse. Programul de suport adresat membrilor
Sprijin pentru participarea romilor în învățământul postcomunitatilor cu romi active in GLL consta in pregatirea acesliceal (inclusiv învățământul profesional și tehnic) prin tora pentru a deveni un partener de dialog in relatia cu
măsuri de tipul consilierii educaționale, programelor de reprezentatii autoritatii locale in procesul de planificare startegimentorat și tutorat.
ca a planurilor de actiune ce vizeaza incluziunea populatiei de
Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională etnie roma bazat pe nevoile reale ale comunitatilor locale.
(inclusiv sprijin pentru pregătirea CV-ului și transmiterea de CAMPANII DE INFORMARE IN RANDUL ROMILOR PENTRU
aplicații pentru obținerea unui loc de muncă);
CUNOASTEREA DREPTURILOR CETATENESTI








Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și Acesta componenta contine o serie de actiuni menite sa
contribuie la instruirea membrilor comunitatii cu romi cu privire
păstrarea locului de muncă.
la cunoasterea drepturilor si obligatiilor cetatenesti. Actiunile se
Asistenta pentru participarea la cursuri de formare axeaza pe necesitatea cunoasterii drepturilor in materie de
profesionala organizate de furnizori acreditati de formare, nediscriminare si egalitate de sanse.
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în CAMPANII DE CONSTIENTIZARE A POPULATIEI MAJORIcontexte non-formale.
TARE CU PRIVIRE LA PRINCIPUL NEDISCRIMINARII
Campania este centrata pe organizarea de discutii individuale
Implementarea unui program de furnizare a serviciilor
cu neromi in vederea identificarii cunostintelor lor cu privire la
medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor
cultura si caracteristicile membrilor comunitatilor cu romi din
identificate prin intermediul medicilor angajati in proiect si
localitatea in care locuiesc si prin implementarea de actiuni
al furnizorilor de servicii medicale contractati.
menite sa contribuie la cresterea nivelului de incredere intre
Implementarea unui program de asistenta medicala populatia majoritara si populatia de etnie roma.
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.

SESIUNI DE INSTRUIRE A LUCRATORILOR APL CU
PRIVIRE LA NECESITATEA RESPECTARII LEGISLATIEI
ANTIDISCRIMINARE

In cadrul proiectului se va realiza un ghid in domeniul nediscriminarii adresat lucratorilor APL si altor factori interesati si se
 Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si
va organiza un curs de instruire a acestora cu scopul de a imasistenta oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a
bunatati procedurile de lucru bazat pe principiul nediscriminarii.
autorizatilor de realilitare/constructie de locuinte, racordare
ORGANIZAREA
DE
ACTIUNI
COMUNITARE
DE
la reteaua de utilitate publica.
PROMOVARE A MULTICULTURALITATII SI DIVERSITATII
Pe langa serviciile livrate beneficiarilor in domeniul sanatatii, Vor fi organizate evenimente culturale locale care sa conduca
educatiei, ocuparii, locuirii si social, proiectul implementeaza la promovarea multiculturalitatii si cresterea increderii intre cecomplementar o serie de activitati ce urmaresc sa imputertateni. Evenimentele vor fi organizate in parteneriat cu APL si
niceasa membrii comunitatii cu romi in procesul de implicare si
se vor desfasura cu participarea tuturor membrilor localitatii.
participare activa la viata comunitatii
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA DECEMBRIE 2021– MARTIE 2022
A.2—Furnizare de servicii integrate in cadrul Centrelor Comunitare de Servicii Integrate
In perioada raportata, principalele subactivitati implementate in cadrul CCSI au fost:
A.2.1. Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identitate (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 abandonului 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, au fost identificati copii cu potential risc de abandon scolar si s-a stabilit
un parteneriat cu unitatile scolare in vederea
dezvoltarii si implementarii 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 ident ificarii unor solutii pentru organizarea la nivelul unitatilor de invamanat de la nivel local de cursuri tip „sansa a doua”. In plus, mediatorii
scolari au urmarit 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 organizate 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 continuat procesul de catagrafiere a tinerilor absolventi de studii gimnaziale cu scopul
de a organiza sesiuni de consiliere educationala pentru continuarea studiilor in invatamantul postliceal/vocational. 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 (inclusiv 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 angajatori 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 profesionala 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 conformitate cu nevoile de formare ale beneficiarilor. In plus,
expertul advocacy a comunicat cu AJOFM in vederea identificarii oportunitatilor de formare profesionala oferite la nivel judetean.
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA DECEMBRIE 2021– MARTIE 2022 (2)
A.2.7. 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.
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 integrate. 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.
A.2.8. 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.
In perioada raportata, in cadrul programului de asistenta medicala comunitara, mediatorii sanitari si asistentii medicali comunitari
au implementat urmatoarele activitati: identificarea problemelor medico-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 vaccinari, 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 sanatate, 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 autorizatilor 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 situatiei 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 –
decembrie 2021, la nivelul celor 2 centre, coordonatorii si juristii au organizat 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 constructie, 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 sem narea
unor parteneriate cu diferiti factori interesati, respectiv intalniri cu reprezentatii 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 reprezentatii Institutiei Prefectului Judetului Gorj
si Institutiei Prefectului 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 actuvitatile derulate in proiect sa
beneficieze de suport. In perioada urmatoare, expertul advocacy si-a planificat un calendar al intalnirilor cu factorii interesati
pentru a definitiva procesul de incheiere formala a parteneriatelor care vor spijini in continuare activitatea derulata pentru si sustenabilitatea proiectului.

A.3. Dezvoltarea capacităților individuale ale tinerilor romi prin implementarea unui program de pregatire
complexa in domeniul dezvoltarii comunitare.
In perioda raportata, respectiv perioada 12-18 martie 2022, a fost organizat modulul 2 al cursului de instruire la care au participat
cei 60 tinerii selectati din cele 3 localitati. In plus, coordonatorul P1 a continuat procesul de monitorizare a activitatii cursantilor in
activitatile de dezvoltare propuse in cadrul programului de pregatire complexa si oferirea de asistenta focusata privind dezvoltarea celor 3 mini-proiecte care vizeaza rezolvarea unor probleme ale tinerilor la nivel de comunitate.
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA DECEMBRIE 2021– MARTIE 2022 (3)
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.
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, se organizeaza sub forma unui program de suport tip Clubul Femeilor si Tinerelor Rome, implementat la nivel comunitar. In perioada raportata, expertii P1 au realizat si implementat un au realizat un
instrument de evaluare pre si post implementare campanie „drepturile femeilor rome de a participa la procesul de luare a
deciziilor la nivel comunitar” si au organizat sesiuni on-line cu participarea beneficiarelor. Avand in vedere masurile impuse de
autoritatile competente in materie de prevenire a imbolnavirilor COVID 19 si tinand cont de rata ridicata de incidenta a virusului,
precum si rata scazuta de vaccinare impotriva COVID 19, echipa de management a decis amanarea implementarii
subactivitatilor 4.3.-Organizarea unei campanii de constientizare a femeilor si tinerelor rome cu privire la drepturile cetatenesti,
egalitate de sanse, participarea femeilor si tinerelor roma la procesul de luare a deciziilor si 4.4 - Organizarea de cursuri de
instruire in domeniile: comunicare, participare la procesul de luare a deciziilor, leadership, drepturile omului si egalitate de gen,
dezvoltare comunitara, activism civic/militantism, pana la noi reglementari legale dispuse de autoritatile competente. Totusi,
avand in vedere importanta procesului de imputernicire, coordonatorii CCSI au organizat intalniri cu participarea femeilor si
tinerelor rome in care au analizat problemele cu care se confrunta acestea si au realizat un inventar al problemelor care sa fie
baza in procesul de realizare a unui plan local de actiune.

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 aceste perioada de raportare, echipa proiectului responsabila pentru implementarea acestei activitati, a
implementat urmatoarele subactivitati: A.5.1 – Identificarea persoanelor de etnie roma care sa faca parte
din Grupul de Lucru Local (GLL). In perioada de raportare, cu sprijinul facilitatorii comunitari de la nivel
local care au implementat activitati specifice de facilitare comunitara cu participarea membrilor comunitatilor cu romi din cele 3 locatii, expertii P1 au definitivat listele cu persoanele de etnie roma care sa faca
parte din Grupul de Lucru Local (GLL). A.5.2 – Instruirea membrilor GLL in domeniile: dezvoltare comunitara, comunicare si advocacy, leadership, realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor
de politica publica locala. În perioada raportată experții P1 au organizat prima sesiune de curs adresată
membrilor GLL în Polovragi cu tema “Dezvoltare comunitara si Leadership”. A.5.3 – Realizarea recomandarilor de politica publica locala cu participarea membrilor GLL: In perioada raportata, facilitatorilor
comunitari cu suportul membrilor GLL au demarat procesul de culegere de informatii de la nivel
comunitar. Procesul de culegere de informatii s-a realizat in baza unui chestionat de evaluare a nevoilor
comunitatii aplicat la nivel comunitar si prin organizarea de discutii cu membrii comunitatii in baza unui
ghid de interviu. Pe baza acestor informatii, cu suportul expertilor P1, s-a realizat un raport draft de
evaluare a nevoilor comunitati pentru fiecare localitate in parte. Urmeaza ca in perioada urmatoare,
propunerile de plan de actiune sa fie inaintate APL si discutate in cadrul unor dezbateri locale cu
participarea factorilor de decizie.
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA DECEMBRIE 2021– MARTIE 2022 (4)
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 avt 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 implementat
urmatoarele subactivitati:
A.7.1. Organizarea de 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 antidiscriminare (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.
A.7.7 - Evaluare pre si post campanie a atitudinilor populatiei majoritare din cele 3 localitati cu privire la populatia roma.
In perioada de raportare, PP a realizat si aplicat chestionarul de masurare a nivelului de acceptare al romilor de catre populatia
majoritara. Sondajul de opinie pe bază de chestionar s-a realizat de catre o echipa delegata de PP, alcatuita din 3 operatori de
culegere de date, coordonata de catre Expertul M&E. In total au fost aplicate un numat de 407 chestionare in randul populatiei
majoritare.

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 categorii de personal
care activeaza in servicii publice.
In perioada de raportate, coordonatorul componenta realizare instrumente antidiscriminare si expertul antidiscriminare au demarat 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 draft a acestui tool-kit a fost realizata in luna martie, urmand ca in perioada urmatoare sa fie definitivat 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.
In acesta perioada de raportare, echipa proiectului responsabila pentru implementarea acestei activitati, a implementat
urmatoarele subactivitati: A.9.1 – Organizarea de discutii individuale cu membrii comunitatilor cu romi in vederea identificarii
cunostintelor 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, egalitate de gen, nediscriminare, multiculturalitate si diversitate etnica. In perioada decembrie
2021—februarie 2022, expertului campanii antidiscriminare (PP) impreuna cu expertul M&E (PP) au organizat vizite in teren
pentru a identifica cunostintelor 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, egalitate de gen, nediscriminare, multiculturalitate si diversitate etnica.
In plus, au organizat si o serie de discutii on line cu beneficiarii CCSI Ciucurova si Hamcerca pentru a aprofunda activitatea de
analiza. A.9.2. - Realizarea efectiva a materialelor ce vor face parte din ghid. Incepand cu data de 15 Februarie 2022, expertul
campanii antidiscriminare (PP) a demarat procesul de realizare a materialelor ce vor face parte din ghidul practic in domeniul
nondiscriminarii adresat populatiei vulnerabile din comunitatile cu romi- cunoasterea si accesarea drepturilor.
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PRVOCARI, RISCURI, BARIERE IN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A ACTIVITATILOR
In perioada de raportare am constata ca serviciile oferite prin
intermediul CCSI au fost mai eficiente decat actiunile derulate
cu grupul tinta in domeniul abilitarii si imputernicirii romilor. La
nivelul CCSI sunt livrate servicii medico-sociale bazate pe
nevoile reale cu care se confrunta populatia, exemplu servicii
medicale, servicii de acompaniere, servicii de educatiei sanitara, servicii de facilitare a comunicarii cu autoritatile medicosociale, servicii de insertie pe piata fortei de munca, consiliere
juridica, domenii de interes pentru toti beneficiarii. In cadrul
CCSI, beneficiarii interactioneaza cu profesionisti (medici, juristi, asistente medicale, experti ocupare) care le livreaza servicii
suplimentare fata de ceea ce solicita acestia. De exemplu, un
beneficiar se adreseaza medicului din cadrul centrului pentru o
problema de sanatate si dupa examinare este abordat de un alt
expert din centru care ii adreseaza o serie de intrebari si este
dispus sa il consilieze/sprijine si pentru alte probleme cu care
se confrunta ( lipsa locului de munca, lipsa educatiei sanitare,
lipsa asigurarii medicale, risc de abandon scolar in randul
copiilor, problemele legate de actele de identitate sau de locuit,
s.a). Pentru beneficiarii CCSI acesta abordare este noua si
surprinzatoare in acelasi timp. Nu sunt obisnuiti cu o astfel de
abordare din partea prestatorilor de servicii medico-sociale.
Pana in prezent, din discutiile purtate cu beneficiarii, acesta
abordare este eficienta mai ales ca activitatea in cadrul CCSI
are la baza gratuitatea serviciilor.
Comparativ cu activitatea din centre, componenta de abilitare si
imputernicire nu este la fel de eficienta. Experientele anterioare
ale beneficiarilor romi in procesul de mobilizare comunitara si
imputernice pentru a participa la procesul deluare a deciziilor
constituie un factor important in programul de abilitare initiat in
cadrul acestui proiect. Inca de la inceputul proiectului, facilitatorii comunitari si coodonatorii CCSI au fost sceptici in ceea ce
priveste implicarea romilor ( tineri, femei, membrii GLL) in programe de instruire pentru cunoastrea drepturilor si participarea
la procesul de luare a deciziilor. Motivele sunt diferite. Unii din-

tre beneficiari au o stima de sine scazuta si considera ca toata
munca asta este in zadar deoarece reprezentatii APL nu vor lua
in seama un grup de romi. Altii mentioneaza faptul ca nu au
timp sa participe la actiuni deoarece trebuie sa mearga la munca sa castie bani pentru traiul de zi cu zi. Teama de a nu contacta COVID 19 la intalnirile organizate in proiect. Din analiz
anoastra a rezultat faptul ca lipsa comunicarii, lipsa unei echipe
de lideri locali, teama de a prelua initiativa si teama de a nu
deranja reprezentatii APL, sunt principalele motive care
afecteaza procesul de abilitare initiat in cadrul acestui proiect.
De aceea, echipa de management si de implementare, trebuie
sa fie foarte atenta la felul cum implica beneficiarii in activitatile
proiectului astfel incat sa nu se creeze premisele unui esec cu
efecte negative in randul membrilor comunitatii. Permanent,
echipa trebuie sa fie atenta la dinamica sociala la nivel comunitar si sa adapteze activitatile proiectului la nivelul de instruire al
beneficiarilor astfel incat nivelul de participare si implicare al
romilor sa fie din ce in ce mai crescut.
Cea mai importanta lectie invatata in acesta perioada de raportare este legata de modalitatea de planificare si implementare a
activitatilor la nivel local fara sa luam in calcul situatii extreme,
de calamitate naturala sau pandemii. In perioada raportata, la
nivelul celor 3 localitati au fost inregistrate valori foarte mari ale
ratei de incidenta a COVID 19. Chiar daca echipa de management a luat in calcul prognozele si statisticile oficiale, incidenta
imbolnavirilor la nivel local a afectat activitatile proiectului care
implicau lucrul direct cu beneficiarii. Bazat pe aceasta situatie si
constienti de necesitatea de a atinge indicatorii si rezultatele
proiectului, am identificat solutii de avarie care au contribuit la
asigurarea continuitatii activitatilor insa care a incetinit procesul
de implementare.

Componenta acte de identitate si acte privind situatia juridica a spatiilor de locuit constituie una dintre prioritatile echipelor
comunitare care activeaza la nivelul celor 3 localitati. Conform manualului de implementare a proiectului, responsablitatea
realizarii activitatilor in acest domeniu este in sarcina consilierilor juridici care activeaza in proiect. In plus, acestia sunt sprijiniti de
echipa de asistenta medicala comunitara care deruleaza activitati de outreach comunitar si care identifica persoanele care au
probleme cu privire la actele de identitate (lipsa acte identitate, acte de identitate deteriorate sau expirate) si la lipsa acte spatii de
locuit.
Din punct de vedere procedural, beneficiarii care se confrunta cu probleme in domeniul acte de identitate si acte privind situatia
juridica a spatiilor de locuit sunt initial luati in evidenta si ulterior, in functie de specificul fiecarui caz, juristii din cadrul CCSI ofera
consiliere si asistenta in procesul de rezolvare a situatiilor semnalate de catre beneficiari. In domeniul actelor de identitate, pana
in prezent, echipele CCSI nu au intampinat problemele deosebite. Consilierii juridici ofera consiliere personalizata fiecarui
beneficiar si explica pas cu pas toata procedura de obtinere a actului de identitate.
Insa cele mai multe probleme intampinate de catre juristii din cele trei centre sunt problemele legate de clarificarea situatiei
juridice a spatiilor de locuit. Ca urmare a catagrafierii persoanelor cu nevoi de intocmire a statutului locativ, s-a constatat ca o
parte dintre acestia locuiesc in case mostenite de la parinti fara sa detina nici un act care sa dovedeasca proprietatea, o parte nu
au resurse financiare sa demareze procedurile legale (succesiune) in cazul caselor mostenite de la parinti care au decedat si
care detineau acte de proprietate, probleme legate de delimitarea hotarelor terenurilor aflate in proprietate sau concesiune si o
parte care si-au construit case fara autorizatii de constructii pe terenuri ocupate abuziv (domeniul public, in zone inundabile, in
zona de pasune, in zona ocolului silvic, pe terenuri private aflate in litigiu cu mostenitori, etc) si care nu au sanse legale de
trecere in legalitate. Autoritatile locale din cele trei localitati sprijina in totalitate procesul initiat de juristii centrelor comunitare de
servicii integrate pentru a clarifica situatile juridice a spatiilor de locuit insa sunt cazuri in care autoritatea locala nu poate interveni
deloc, necesitand interventia instantelor de judecata.
Din punct de vedere al nevoilor, marea majoritate a beneficiarilor, atat in cazul celor cu acte de identitate si mai ales a celor care
au nevoie de clarificarea situatilor juridice a spatiilor de locuit ( acte de proprietate), au solicitat sprijin financiar pentru acoperirea
costurilor necesare demersurilor, respectiv costuri pentru asistenta juridica in instanta, costuri legate de taxele notariale in cazurile de succesiune, legalisazi documente, extrase de carte funciara, costuri emitere avize si evaluari, costuri cadastru, s.a. Autoritatea locala, partenerta in cadrul proiectului, prin lucratorii APL, ofera suport total in procesul de implementare a proiectului,
implicit componenta acte de identitate si acte privind situatia juridica a spatiilor de locuit. Avand in vedere experienta capatata
pana in prezent in acest domeniu, mentionam ca vom continua demersurile pentru a multiplica aceste rezultate la nivelul comunitatilor in care activam pentru a ne atinge indicatorii proiectului.
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Calendar de activitati Aprilie - Iulie 2022
In urmatorul trimestru, la nivelul celor 3 localitati, vor fi
implementate urmatoarele activitati:
A.1. Managementul proiectului.
A.2 Furnizare de servicii integrate in cadrul Centrelor
Comunitare de Servicii Integrate.
Membrii echipei CCSI si membrii echipei de implementare vor
continua sa implementeze urmatoarele subactivitati;
A.2.1. Asistență juridică pentru obținerea documentelor de
identitate (certificat de naștere, carte de identitate).
A.2.2. Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii
abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar și
secundar, precum și pentru reintegrare școlară.
A.2.3. Sprijin pentru participarea romilor în învățământul
postlicealprin măsuri de tipul consilierii educaționale,
programelor de mentorat și tutorat.
A.2.4. Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională;
A.2.5. Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și
păstrarea locului de muncă.
A.2.6. Asistenta pentru participarea la cursuri de formare
profesionala :
A.2.7. 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.
A.2.8. Implementarea unui program de asistenta medicala
comunitara:
A.2.9. Asistență juridică pentru clarificarea situației locative;
A.2.10 Dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati in
vederea asigurarii serviciilor integrate adresate beneficiarilor.
A.3.- Dezvoltarea capacităților individuale ale tinerilor romi
prin implementarea unui program de pregatire complexa in
domeniul dezvoltarii comunitare.
Expertii P1 cu suportul echipei CCSI vor continua procesul de
instruire a tinerilor si vor oferi asistenta acestora in vederea
dezvoltarii a unui mini-proiect care vizeaza rezolvarea unor
probleme ale tinerilor la nivel de comunitate.
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.
Expertii P1 cu suportul echipei CCSI vor continua procesul de
instruire a femeilor si tinerelor rome in domeniile: comunicare,
participare la procesul de luare a deciziilor, leadership,
drepturile omului si egalitate de gen, dezvoltare comunitara,
activism civic/militantism. In plus, vor oferi asistenta membrelor
grupului de initiativa in procesul de realizare de recomandari
autoritatilor competente in vederea imbunatatirii situatiei
copiilor, femeilor si tinerelor rome aflate in risc de excluziune
sociala.
A.5. Dezvoltarea unui grup de lucru la nivel comunitar care
sa devina partenerul APL in procesul de planificare
strategica in domeniul incluziunii romilor

Expertii PP cu suportul echipei CCSI vor continua procesul de
instruire a membrilor GLL, vor asigura asistenta in procesul de
realizare de recomandari de planuri de actiune, vor asista
membrii GLL in procesul de organizare de intalniri de lucru cu
participarea APL si vor facilita participarea membrilor GLL la
intalnirile organizate la nivel judetean in domeniul incluziunii
romilor.
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
A.7. Implementarea unei campanii de crestere a
constientizarii in domeniul antidiscriminarii la nivelul
populatiei majoritare din cele 3 localitati.
Expertii in domeniul nediscriminarii vor organiza discutii
individuale cu neromi in vederea identificarii cunostintelor lor cu
privire la cultura si caracteristicile membrilor comunitatilor cu
romi din localitate si vor crea un concept al campaniei de
promovarea nediscriminarii, eliminari prejudecatilor si
stereotipurilor fata de romi ce va fi implementata la nivel local.
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 categorii de personal care
activeaza in servicii publice.
Documentare la nivel local cu privire la atitudinea si perceptia
personalului din cadrul APL, lucratorilor/voluntarilor din cadrul
societatii civile, personalului unitatilor de invatamant si alte
categorii de personal care activeaza in servicii publice cu privire
la populatia de etnie roma.
A.9 Dezvoltarea unui ghid practic in domeniul
nondiscriminarii adresat populatiei vulnerabile din
comunitatile cu romi- cunoasterea si accesarea drepturilor
Expertii in domeniul nediscriminarii vor implementa o serie de
activtati la nivel local in vederea identificarii nivelului de
cunostinte ale romilor privind cunoasterea si accesarea
drepturilor. In baza acestor activitati, expertii vor realiza ghidul
practic adresat populatiei vulnerabile si vor realiza un concept
de campanie 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.
Organizarea unui numar de 3 evenimente de lansate a ghidului
la nivel local, sub forma de dezbatere locala, cu participarea
membrilor grupului tinta.
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.
A.11. Organizarea unui numar de 3 evenimente culturale
care sa conduca la promovarea multiculturalitatii si
cresterea increderii intre cetateni la nivel local.Stabilirea
conceptelor evenimentelor culturale bazat pe specificul local si
diversitatea etnica si a programului.
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