A ge ntia de D ezvo ltare C o m u nitara
“ Im pre u na ”
STRATEGIE ORGANIZATIONALA
2003
AGENTIA DE DEZVOLTARE "IMPREUNA", este o organizatie de drept privat, infiintata in 1999, cu
caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental, de tip fundatie, care isi desfasoara activitatea
in conformitate cu prevederile legii nr. 21/1924.
MISIUNEA:
Misiunea Agentiei este orientata in vederea pastrarii si afirmarii personalitatii romilor, a
recunoasterii lor ca popor si ca minoritate etnica si nationala, prin activitati de cercetare,
documentare si difuzare, elaborare si implementare a politicilor sociale in folosul romilor.
OBIECTIVE:
- dezvoltarea comunitatilor de romi si a proceselor de dezvoltare a localitatilor, in contextul
drepturilor civile, sociale, politice si economice din care fac parte si in contextul unor procese supralocale (nationale si internationale) cu care sunt articulate colectivitatile distincte de romi
- dezvoltarea relatiilor de cooperare si parteneriat cu asociatii private, publice nationale si
internationale, specializate in cercetarea si implementarea programelor sociale pentru romi
In realizarea obiectivelor sale, Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" va urmari cu prioritate:
- analiza diferitelor tipuri de comunitati de romi, a istoriei sociale si a culturii lor specifice din
perspectiva proceselor de schimbare sociala, in contextul local si national
- identificarea studiilor, a proiectelor de cercetare si cooperarea in cadrul unor proiecte de
dezvoltare comprehensiva privind colectivitatile de romi, desfasurate de diferite asociatii, institutii de
cercetare si invatamant, organizatii guvernamentale si non-guvernamentaledin Romania si din alte
tari
- elaborarea de sinteze, documente, rapoarte de cercetare, pentru asociatii si organizatii nationale,
guvernamentale si non-guvernamentale interesate in cunoasterea realista a situatiilor specifice, a
colectivitatilor de romi
- participarea la elaborarea, implementarea si evaluarea unor programe specifice de dezvoltare
comunitara comprehensiva, realizate cu participarea colectivitatilor de romi din diferite localitati din
Romania si din alte tari
- organizarea pentru / si finantarea programelor specifice pentru instruirea si specializarea tinerilor
romi, prin sustinerea materiala si logistica, impreuna cu alte organizatii non-profit, institutii
guvernamentale, nationale si internationale.
- in vederea sprijinirii accesului la informatii a romilor si a asigurarii cadrului de egalizare a sanselor,
Agentia de dezvoltare "Impreuna" va acorda asistenta pentru formarea organizatiilor locale ale
romilor, prin sprijinirea materiala si logistica, participare, pe domenii de actiune concrete, informare
si educatie in domeniile: mass-media, economie, sanatate, cultura, istorie, drepturile omului etc.
care nu contrazic prin scopul lor obiectivele Agentiei si legile romanesti.
Din punct de vedere organizational, pentru indeplinirea misiunii si a obiectivelor stabilite prin
statut, Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” isi propune in anul 2004, desfasurarea
urmatoarele obiective specifice :

Departamentului Implementare Proiecte:
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1. Cresterea locatiilor in care Agentia lucreaza de la 15 in anul 2003, la 20 in anul 2004. In acest
sens se are in vedere construirea unor planuri de dezvoltare locala pentru localitatile
Macin/Tulcea, Sarulesti/Calarasi si Alexandria/Teleorman.
2. Atragerea fondurilor necesare pentru sustinerea activitatilor in toate locatiile aflate in “Harta
Impreuna”.
3. Realizarea unei retele de colaborare intre localitatile in care Agentia Impreuna, lucreaza.
4. Introducerea centrelor comunitare Nusfalau si Valcele intr-o retea nationala a centrelor.
Pentru realizarea acestor obiective specifice, pentru anul 2004, Agentia Impreuna isi propune
atragerea a minim 3,5 miliarde lei.
Departamentul Resurse Umane:
1. Fiecare coordonator de proiect va instrui din randul voluntarilor un asistent.
2. Asistentul va fi incadrat in Agentie, in prima faza, pe baza de contract de voluntariat. Ulterior, in
functie de proiectele care vor fi aduse in Agentie,in anul 2004, Agentia Impreuna urmareste
incadrarea a 5 voluntari. 2 voluntari vor fi inclusi in staff-ul Agentiei inca din februarie 2004, in
proiectul educational cu finantare UNICEF.
3. Pentru a motiva studentii romi din facultatile bucurestene in a activa in cadrul Agentiei
« Impreuna », pentru anul 2004, Agentia Impreuna isi propune sa infiinteze un Departament
distinct, TINERET, care sa realizeze proiecte si programe pentru tineret, in care acestia sa fie
implicati in mod activ. Agentia Impreuna va pune la dispozitie spatiu, birouri si echipamente.
Programul de pregatire a voluntarilor va continua si in anul 2005.
Departamentul Imagine :
1. Realizarea unei brosuri trimestriale in care sa fie reflectata activitatea Agentiei.
2. Realizarea unei mape de prezentare a Agentiei (activitati, proiecte, CV-uri staff etc)
3. Realizarea unui CD de prezentare
4. Realizarea pliantelor de prezentare a proiectelor pe care Agentia Impreuna le deruleaza.
5. Realizarea unor afise ale Agentiei, precum si a unor afise de prezentare a proiectelor.
6. Realizarea paginii web in conditii de grafica exceptionale.
Pentru consolidarea pozitiei Agentiei de Dezvoltare Comunitara « Impreuna » dorim incheirea
unor parteneriate stabile cu :
• Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
• Oficiul pentru Problemele Romilor
• Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
• Centrul European pentru Studii in Probleme Etnice(CESPE) – Academia Romana
Procesul de luare a deciziei :
Conform statutului, Agentia « Impreuna » este coordonata de un Consiliu Director care numeste un
director executiv.
Pentru anul 2003, Agentia Impreuna isi propune consolidarea pozitiei Consiliului Director, prin
atragerea unor personalitati care pot aduce un plus (financiar si de imagine). In acest sens se
intentioneaza atragerea in Consiliul Director a unui reprezentant al ONR, Facultatea de Sociologie si
CESPE.
Directorul executiv se va consulta in luarea deciziilor cu coordonatorii departamentelor din Agentia
Impreuna, respectiv cu Irinel....... Departamentul implementare proiecte, Crina Muresanu –
Departamentul Resurse Umane si Iuliana Mardare – Departamentul finante-contabilitate.
Publicatii :
Pe langa brosurile Agentiei, pentru anul 2003, Agentia va (re)edita urmatoarele materiale :
1. Practici pozitive in comunitatile de romi.
2. Breking the vicious circle – traducere in limba romana
3. Facilitarea accesului romilor pe piata muncii.
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4. Manualul asistentului personal a persoanei cu handicap .
Cooperare transfrontaliera :
1. Pentru anul 2004, Agentia Impreuna isi propune continuarea dezvoltarii unor programe de
dezvoltare comunitara a comunitatilor de romi din Republica Moldova. In acest sens au fost
deja atrase o parte din fondurile necesare, cu sprijinul partenerului nostru Spolu International
Foundation - Olanda.
2. In decembrie 2003, Agentia Impreuna a participat la lucrarile retelei EST-EST care a avut loc
in Republica Slovacia.
Foundraising :
In anul 2004, Agentia Impreuna isi propune abordarea pietei finantatorilor intr-un mod cat mai
coerent posibil.
Astfel inca din ianuarie 2003, se vor cere informatii de la Ambasadele care finanteaza, in mod
regulat, proiecte derulate de catre ONG-uri. In acelasi timp, ne vom indrepta atentia si catre
Ministerele care scot fonduri la licitatii ( SGG, MMSS. SSPH etc) .
Concomitent, vom urmari cu atentie piata « Finantorilor mari » astfel incat Agentia sa poata depune
proiecte pe Fondurile PHARE, RPP, Dutch Foundation, OSI etc.
Departamentul resurse Umane, condus de Crina Muresanu se va informa periodic asupra
posibilitatilor de finantare existente, si va supune atentiei colegilor eventualele posibilitati de
finantare.
In acelasi timp relatia parteneriala cu Spolu International Foundation va continua in ceea ce priveste
cooperarea in Republica Moldova si lucrul in reteaua Spolu.
In anul 2004 domeniile de activitate prioritare pentru Agentie vor fi urmatoarele :
- Realizarea de proiecte in sensul facilitarii accesului romilor pe piata muncii.
- Realizarea de proiecte generatoare de venit pentru comunitatile de romi.
- Realizarea de proiecte in sensul imbunatirii accesului romilor la sistemul educational.
- Realizarea de proiecte in sensul imbunatatirii habitatului prin renovari, constructii case.
Acest lucru nu insemna ca abordarea problematicii existente in comunitatile de romi nu se
va realiza intr-o maniera comprehensiva.
In luna Ianuarie 2004, va avea loc o sedinta a membrilor Agentiei « Impreuna », ocazie cu care se va
evalua realitatea/fezabilitatea a prezentei strategii. La acesta sedinta se va prezenta raportul Agentiei
pe anul 2003, se vor emite recomandari si va avea loc o eventuala redefinire a obiectivelor specifice,
propuse, in functie de rezultatele obtinute.
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE CATRE
AGENTIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA “IMPREUNA”
Anul 2003
1. Titlu proiect : Facilitarea accesului romilor pe piata muncii
Finantator: UE prin fondul « Dezvoltarea Societatii Civile – Componenta 4 Roma »
Buget: 46,306 Euro din care 41,306 Euro contributia UE
Organizatie implementatoare: Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Parteneri:
• Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
• Asociatia Studentilor Romi ROMANITIN Iasi
• Asociatia Studentilor Romi ROMANO EURO-DROM Craiova
• Alianta pentru Unitatea Romilor din Galati
• Asociatia pentru Emanciparea Femeii Rome – Cluj
Localitati incluse in proiect:
Bucuresti zona Aparatorii Patriei), Cluj(cartier IRIS),Craiova (cartier Romanesti si Facai,Galati
(Micro 39, Micro 40) , Iasi (cartier Bularca)
Perioada de implementare:
Noiembrie 2002 – August 2003
Coordonator proiect: Gelu Duminica
Obiective:
1. Inventarierea actiunilor/politicilor existente in Romania, cu privire la gradul de ocupare a romilor ,
inclusive pe piata competitiva, pe o perioada de 3 luni, care sa identifice breslele profesionale in
care romii pot fi inclusi, ocupati.
2.Dezvoltarea unui plan de actiune pentru comunitatile de romi pentru dezvoltare comunitara prin
calificarea/atestarea persoanelor apartinand etniei roma in meserii care faciliteaza accesul pe piata
muncii pe o perioada de 5 luni.
3. Elaborarea unui raport de evaluare/recomandari privind politicile si programele de facilitare a
accesului romilor pe piata muncii, pe o perioada de 2 luni.
Obiectiv Specific:
Realizarea unui studiu privind meseriile, calificarile si nevoile comunitatilor de romi, cu accent pe
ocuparea in munca a romilor din 5 comunitati tinta (Bucuresti, - zona Aparatorii Patriei), Cluj(cartier
IRIS), Craiova (cartier Romanesti si Facai) ,Galati -micro 39, micro 40- , Iasi - cartier Bularca-) cu
somaj ridicat pentru a fundamenta obiectivele 1 si 2.
Grupul ţintă :
- 250 tineri someri /persoane in cautarea unui loc de munca,si femei, din 5 localitati din Romania,
Bucuresti, Cluj, Craiova,Galati, Iasi.
- Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din 4 judete din Romania: Cluj,
Craiova,Galati, Iasi si al Municipiului Bucuresti.
- 5 organizatii neguvernamentale, locale, aproximativ 25 persoane.
Activităţile principale
1. Campanie de pregatire si promovare a proiectului.
2. Inventarierea, actiunilor/politicilor existente in Romania, cu privire la gradul de ocupare a romilor.
3. Dezvoltarea unui plan de actiune referitor la calificarea romilor in diverse meserii.
4. Aplicarea modelelor de ocuparea a romilor in proiecte care sa corespunda calificarilor obtinute.
5. Monitorizare si evaluare
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6. Raportare narativa si financiara
7. Editare.
METODA DE IMPLEMENTARE:
ETAPA 1 : Prevede informarea asupra nevoii reale pe care fiecare comunitate tinta o are in
domeniul ocuparii profesionale. In acest sens, organizatiile rome partenere au avut o serie de
intalniri cu membrii comunitatilor locale pentru a identifica nevoile dar si pentru a selecta
persoanele care vor fi beneficiarii directi ai proiectului.
In acelasi timp, Agentia „Impreuna” si partenerii au lucrat la identificarea si inventarierea politicilor
sociale care pot veni in sprijinul masurilor prevazute de HG 430/2001, in sensul facilitarii accesului
romilor pe piata muncii.
Activitati :
- Elaborare ghid de intreviu – sociolog angrenat in echipa de implementare.
- Campanie de culegere a datelor privind potentialul membrilor comunitatilor de romi, in domeniul
accesului pe piata muncii – baze de date.
- Informare/analiza pietii muncii pentru identificarea meseriilor solicitate.
- Selectia beneficiarilor ; Stabilirea criteriilor.
ETAPA 2 : In conformitate cu atributiile ANOFM, si in spiritul masurilor prevazute in HG 430/2001 si
al acordului de colaborare semnat cu Agentia Impreuna, Agentiile Judetene de Ocupare
Profesionala din cele 5 localitati incluse in proiect au initiat cursuri de calificare pentru persoanele
selectate in etapa 1, in meserii care sunt cerute pe piata mucii, la ora la care se va desfasura
cursul. Activitatea s-a desfasurat prin intermediul unor formatori profesionali selectati in
conformitate cu cerintele UE, si in urma unor recomandari primite din partea ANOFM.
Activitati:
- Incheierea unui protocol de colaborare cu ANOFM
- Selectarea formatorilor profesionali.
- Inscrierea in cursurile de formare profesionala
- Derularea cursurilor de formare profesionala.
ETAPA 3 : Realizarea unui studiu privind meseriile, calificarile si nevoile privind ocuparea in munca
a romilor din comunitatile de romi cu somaj ridicat pentru a fundamenta etapele 1 si 2, si pentru a
oferi o metoda de lucru viabila.
Studiul va cuprinde o analiza a situatiei existente in comunitatile de romi cu privire la accesul pe
piata muncii, cu studii de caz pe cele 5 locatii ale proeictului de fata si va propune, bazandu-se pe
rezultatele proiectului de fata, o serie de metode si practici in vederea multiplicarii experientei
realizate.
REZULTATE :
Din punct de vedere cantitativ:
- Facilitarea accesului a 220 membri de etnie roma pe piata muncii prin eliberarea unor prin
(re)calificari in meserii cerute pe piata muncii.
- Inscrierea a 170 de persoane de etnie roma ca persoane in cautarea unui loc de munca in
evidentele ANOFM.
- Cooptarea a 45 de persoane de etnie roma in programele de reconversie profesionala derulate
de catre ANOFM prin structurile sale teritoriale din locatiile cuprinse in proiect, utilizandu-se
fondurile de somaj.
- Preluarea de catre ANOFM a unui model de buna practica derulat de catre Agentia “Impreuna”
privind facilitarea accesului romilor pe piata muncii, prin organizarea la nivel national a “Bursei
locurilor de munca pentru persoanele de etnie roma”.
- Stimularea cooperarii in plan local a minim 50 de persoane (reprezentantii autoritatilor localeBJR, AJOFM, Primarii - si a reprezentantilor romilor);
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Angajarea unui numar de 10 de persoane de etnie roma, beneficiare ale cursurilor de
formare din Galati, pe perioada nedeterminata .( pana pe 10.06.2003).
- S-au dezvoltarea capacitatile manageriale ale reprezentantilor comunitatilor roma (organizatiile
partenere), aproximativ 20 de persoane.
-

Din punct de vedere calitativ:
- Inventarierea politicilor si programelor existente/derulate in sensul imbunatatirii accesului
romilor pe piata muncii
- Stabilirea/cunoasterea/analiza factorilor care impiedica accesul romilor pe piata muncii
- Propunerea unui plan de actiune/masuri active in sensul facilitarii accesului romilor pe piata
muncii.
- Sensibilizarea ANOFM in problematica ocuparii profesionale pentru etnicii romi.
- Crearea unui parteneriat solid, activ si echitabil intre societatea civila roma si structurile
ANOFM.
- Realizarea proiectului “ Centru de Incluziune Profesionala pentru Romi”1 – depus spre
finantare -, ca si o continuare a proiectului de fata.
- Transferarea abilitatilor si cunostintelor privind identificarea problemelor catre factorii
interesati in rezolvarea acestora ( ONG-uri rome, AJOFM etc)

MASURI NECESARE.( pentru ce sunt acestea necesare. Nu inteleg)


















1

Infiintarea unor Centre de Incluziune Profesionala pentru Romi.
Campanie de culegere a datelor privind potentialul membrilor comunitatilor de romi, in
domeniul accesului pe piata muncii ( ONG – MMSS/ANOFM).
Facilitarea inscrierii romilor in bazele de date ale ANOFM (structurile sale teritoriale), in
sensul dobandirii statutului de „persoana aflata in cautarea unei loc de munca/somer” ( ONG
– MMSS/ANOFM)
Identificarea breselor profesionale in care romii por fi inclusi/ocupati ( ONG –
MMSS/ANOFM).
Initierea unor programe de (re)calificare a persoanelor de etnie roma in meserii solicitate pe
piata muncii ( MMSS/ANOFM).
Campanie de sensibilizare a angajatorilor / acordarea facilitati fiscale pentru angajatori care
creaza/ofera locuri de munca persoanelor somere de etnie roma (dupa modelul persoanelor
de peste 45 ani) ( ONG – MMSS/ANOFM)
Angajarea cadrelor de specilitate de etnie roma in institutiile de asistenta/protectie sociala
unde numarul beneficarilor de etnie roma reprezinta un proces semnificativ.(20%)
Campanie de lobby pentru adoptarea unor masuri legislative care sa prevada atastarea
persoanelor care detin experienta/care pot face dovada cunoastreii unei meserii ( desi nu au
nivelul de studii cerut de L 76/2002)
Organizarea Comisiilor de specialitate care pot elibera certificate de mestesugar/ atestate
profesionale recunoscute de MMSS, pentru persoanele care, in urma unei probe de lucru,
demonstreaza abilitati intr-o meserie. ( MMSS/ANOFM)
Conceperea unui program de readaptare/revalorizare a meseriilor traditionale la solicitarile
pietii muncii ( MMSS – MC – MEC – ONG)
Reangajarea expertilor pe problematica roma din cadrul AJOFM.
Incheierea unor parteneriate active intre societatea civila roma si MMSS/ ANOFM, atat la
nivel local cat si la nivel central.
Sustinerea financiara a activitatilor care promoveaza accesul pe piata muncii demarate de
catre ONG-urile rome, folosind Fondul pentru somaj.

Proiectul “Centru de Incluziune Profesionala pentru Romi” a fost aprobat de catre UE prin Programul Societate Civila Componenta
4 – ACCESS, cu suma de 43,780 Euro reprezentand 87% din valoarea acestuia.
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2. Titlul Proiect : “ Copiii nostri, viitorul nostru “2
Finantator : UNICEF ROMANIA
Buget : 33, 900 USD din care 28,900 USD contributie UNICEF
Organizatie implementatoare: Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Localitati incluse in proiect:
• Nusfalau, judetul Salaj.
• Valcele, judetul Covasna.
• Sangeru de Padure, judetul Mures.
• Macin. judetul Tulcea.
• Cartierul Romanesti - Craiova, judetul Dolj.
Perioada de implementare: februarie – noiembrie 2003
Coordonator proiect: Roxana Acojocaritei
Obiective:
1. Facilitarea accesului la sistemul de invatamant scolar, pentru 60 de copii romi din Macin (20),
Craiova (20), Valcele (20), prin realizarea unui program de meditatii la limba si literatura romana,
matematica, optional informatica, geografie istorie.
2. Facilitarea accesului la sistemul de invatamant prescolar, pentru 40 de copii romi din Nusfalau
(20) si Sangeru de Padure (20), prin amenajarea unor “Centre de invatamant prescolar” in
interiorul comunitatilor de romi.
3. Realizarea unor programe extracurriculare pentru 100 de copii romi, din 5 localitati.
Grup tinta:
Beneficiari directi
100 de copii romi din 5 localitati ( cate 20 din fiecare locatie)
- 60 de copii de etnie roma din Romanesti(20), Valcele (20), si Macin (20) , cu varsta cuprinsa intre
6-12 ani ( clasele I - IV).
- 40 de copii, cu vasta prescolara (5-7 ani) din Nusfalau (20) si sangerul de Padure (20).
Beneficiari indirecti
- Familiile copiilor, aprox 250 pers.
- Scolile si gradinitele locale , aprox. 10 pers
- Comunitatea locala din cele 5 localitati tinta, aprox 2000 pers.
Activitati principale:
1. Campanie de pregatire si promovare a proiectului.
2. Organizarea echipelor de lucru la nivelul fiecarei localitati tinta (educatori/profesori, lideri
comunitari, parinti, reprezentanti ai autoritatilor locale).
3. Stabilirea criteriilor de selectie a beneficiarilor directi ( impreuna cu membrii comunitatii –
abordare participativa)
4. Selectia beneficirilor directi.
5. Contractarea furnizorilor de alimente pentru locatiile in care se desfasurau activitati prescolare.
6. Amenajarea unor spatii de joaca.
7. Dezvoltarea unui program de pregatire prescolara.
8. Dezvoltarea unui program de pregatire pentru elevii clasei a IVa
9. Activitati de meditare a copiilor din clasele VII-VIII la obiectele de studiu obligatorii pentru
examenul de capacitate, la care copii romi intampina dificultati de intelegere.
10. Activitati extracurriculare (cercuri de desen, informatica, teatru, activitati vocationale etc).
11. Organizarea, in data de 08.09.2003, a unui carnaval romani, in fiecare locatie tinta.
2

Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” a depus o noua cerere de finantare catre UNICEF, in vederea continuarii acestui
proiect. Se preconizeaza ca raspunsul din partea finantatorului sa fie primit in februarie 2004.
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12. Realizarea unei publicatii de catre copiii romi angrenati in proiect “Jurnal de Vacanta”
13. Instituirea unui sistem de premiere (criteriu – performante/progres lunare)
14. Dezvoltarea unor activitati intitulate „ Sa ne cunoastem vecinii”, care promoveaza
multiculturalitatea si explica cateva din particularitatile culturale pa care le au diverse minoritati
etnice din Romania.
METODA DE IMPLEMENTARE:
ETAPA 1 : Prevede informarea asupra numarui de copii romi care nu sunt inscrisi/nu frecventeaza
in mod curent in sistemul de invatamant (pre)scolar. In acest sens, Agentia Impreuna si echipa
locala au avut o serie de intalniri cu membrii comunitatilor locale pentru a identifica nevoile, a
„negocia” activitatile dar si pentru a selecta copii care vor fi beneficiarii directi ai proiectului. .
Activitati :
- Consolidarea unor echipe de lucru la nivel local (parinti, lideri locali, profesori/educatori,
reprezentanti ai autoritatilor locale).
- Campanie de culegere a datelor privind numarul copiilor romi care nu sunt inclusi in mod real in
procesul educational.
- Stabilirea criteriilor ; Selectia beneficiarilor .
ETAPA 2: In conformitate cu principiile de lucru ale Agentie Impreuna si a filosofiei proiectului
„Copiii nostri viitorul nostru”, fiecare activitate propusa in proiect a fost „negociata” cu membrii
comunitatilor de romi. In paralel, s-a realizat un set de evaluari a potentialilor beneficari, pentru a
putea veni in sprijinul nevoilor educationale pe care copii le au,
La nivelul Agentiei Impreuna s-a constituit un Grup de Consultanta, format din psihopedagogi,
asistenti sociali, sociologi care au lucrat, in colaborare cu cadrele didactice angrenate in proiect la
realizarea unei „programe scolar”.
ETAPA 3 : Implementarea activitatilor prevazute in « programa (pre)scolara »
REZULTATE
Din punct de vedere cantitativ:
- 52 de copii au beneficiat de programe specifice prescolarilor (27 - Nusfalau, 25 Sangeru de
Padure).
- 10 copii au fost admisi in clasa a IX-a.
- 15 copii romi au fost inscrisi in clasa a IV-a.
- 20 copii romi au fost inscrisi in clasa I-a.
- Rezultatele scolare a 15 tineri romi cu “intelect sub medie” au fost real imbunatatite.
- 70 de copii romi au beneficiat de programe de meditatii la limba romana, matematica, istorie.
- 15 de copii romi au fost initiati in operarea pe calculator.
- 10 copii romi din Macin au fost angrenati in activitati artistice ( teatru), oferind 2 spectacole
pentru Inspectoratul Tulcea si cu ocazia “Zilelelor orasului Macin” .
- Aprox. 100 de copii au fost implicati in realizarea “Jurnalului de Vacanta”, oferind materialele
necesare realizarii publicatiei ( poezii, lucrari, mici eseuri etc)
- 80 de parinti au fost implicati activ in procesul de educatie al copiilor ( organizarea sedinte,
organizare carnaval, realizare costume carnaval, desemnarea unor “asistenti romi” ai cadrelor
didactice angrenate, personal de intretine a salilor in care se desfasurau activitatile).
Din punct de vedere calitativ:
- Crearea premizelor continuarii procesului educational pentru copii romi .
- Crearea premiselor realizarii unui parteneriat solid, activ si echitabil intre comunitatile de romi si
structurile locale.
- Cointeresarea/implicarea parintilor romi in educatia copiilor.
- Imbunatatirea imaginii comunitatilor de romi.
- Cresterea increderii in fortele proprii.
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Oferirea unor “modele” la nivelul comunitatii ( “prietenul meu a scris in Revista, si as vrea si eu
sa fac ceva”, “ X a fost tare aplaudat cand a recitat poezia”, “mi-a crescut inima cad am vazut cat
de desteapta-i fiica-mea”)

Indicatori de satisfactie
“Scrisoare catre UNICEF,
Au trecut cateva luni de cand doamna noastra invatatoare ne-a comunicat tema activitatilor din
vacanta de vara. La inceput am primit vestea cu neincredere….
Nici nu ne puteam imagina calitatile noastre de mici artisti…. Eram timizi. Dar doamna noastra
invatatoare ne-a incurajat. A stat mult de vorba cu noi, ne-a invata sa recitam, sa
dramatizam, sa cantam….
Ne-a indrumat cu blandete, jucand chiar dumneaei rolurile. Ne-am ambitionat.Trebuia sa fim
actori, cantareti, dansatori. Zambetul invatatoarea ne-a facut sa pasim pe scena curajosi.
Juriul a fost corect in aprecieri, rasplatindu-ne dupa munca noastra.
Pentru toate acestea, draga UNICEF, nu te putem uita si nu ne ramane decat sa iti multumim
din suflet pentru modul in care ne-ai ajutat si ne-ai format ca elevi si ca oameni.

Cu dragoste si respect,
Clasa a IVa , Macin, Judetul Tulcea”
3. Titlul proiectului : Tabara de vara pentru studentii romi “Eu vreau mai mult”
Finantator: Higher Education Support Program – OSI Budapesta
Buget: 17,800 USD
Organizatie implementatoare: Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Grup tinta: 30 de studenti romi, care studiaza stiinte socio-umane.
Perioada de implementare: iunie – septembrie 2003
Coordonator proiect: Irinel Marius Stefan.
Scop:
Suport pentru dezvoltarea profesional – academica a studentilor romi din Romania
Obiective:
Conceperea unui plan de dezvoltare profesional – academica pentru o perioada de 5 ani, cu masuri
active pe 3 ani pentru studentii romi din Romania, pe o perioada de 3 luni.
Locatii incluse in proiect :
ARAD
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•

BRAILA
BRASOV
BUCURESTI
CLUJ
CRAIOVA
GALATI
IASI
PITESTI
SIBIU
SUCEAVA
TIMISOARA

Grup tinta:
Beneficiari directi:
30 de studenti de la Facultatile de stat sau acreditate, cu profil socio-uman, cursuri de zi, din
Romania
Beneficiari indirecti
• Facultatile de provenienta ale ale studentilor participanti
• Centrele Universitare din Romania
• Academia Romana
Activitati principale:
a. Campania de pregatire si promovare
b. Organizarea taberei de vara
c. Desfasurarea propriu – zisa a taberei de vara
d. Raportare narativa si financiara
REZULTATE
• realizarea unui plan de dezvoltare profesional academica alcatuit din 35 de masuri identificate de
participanti
• s-au identificat o serie de oportunitati pe care facilitatorii prezenti, ca reprezentanti ai unor
diverse institutii le-au prezentat studentilor participanti:
1.Marian Preda - prodecan Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala(La inceputul anului
universitar intalnire cu toti studentii romi, unde sa fie informati de existenta ONG-urilor,
programelor pentru romi; includerea in cercetari ce privesc in special romii; participarea
studentilor romi la sesiuni de cercetari cu mini-cercetari pe romi)
2.Petronel Dobrica –Academia Romana(dezvoltarea a cel putin 2 programe unde sa participe si
studenti romi prezenti in tabara; sprijin in potentiale programe
3.Maria Ionescu – Guvernul Romaniei (efectuare practica; posibilitatea de angajare pentru tineri
bine pregatiti)
4.Gelu Duminica - Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” (consultanta; instruire;
colaborare in diferite programe)
5.Raluca Popa – Institutul pentru politici publice(disponibilitate de efectuare a practicii in cadrul
institutiei; studii pe tematici legate de problematica roma)
6.Cristian Preda - prodecan Facultatea de Stiinte Politice(facilitatea masurilor afirmative pentru
studenti romi in facultate; stimularea unor cercetari academice solide legate de istoria romilor din
punct de vedere sociologic, politic)
• realizarea unei baze de date cu adresele participantilor pentru colaborarea acestora
dezvoltarea stimei de sine si a increderii in fortele proprii a studentilor participanti
Din punct de vedere cantitativ:
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•
•

realizarea unui plan de dezvoltare profesional academica alcatuit din 35 de masuri identificate de
participanti
realizarea unei baze de date cu adresele participantilor pentru colaborarea acestora

Din punct de vedere calitativ:
- Stimularea continuarii si imbunatatirii procesului educational pentru studentii romi.
- Crearea premiselor colaborarii dintre studentii romi, Facultati , Academia Romana, Open Society
Institute
- Imbunatatirea imaginii studentilor romi.
- Cresterea increderii acestora in fortele proprii.
Planul de dezvoltare profesional academica realizat de studentii participanti (actiuni
solicitate):
1. Cursuri de limba ( romani, engleza).
2. Informatica – operare PC.
3. Schimburi de experienta intre facultatile din tara, pe domenii de specializare.
4. Schimburi de experienta intre studentii romi din Romania si alti studenti din alte tari.
5. Stagii de practica reala, atat in ONG-uri cat si in institutii.
6. Grupe de cercetare pe domeniu studiat.
7. Realizarea unor publicatii, studii in domeniul studiat.
8. Imbunatatirea programului curricular excesiv de incarcat.
9. Relatie tutoriala/mentoring pentru studentii romi in primul semestru al anului I.
10. Cursuri de formare/instruire : Management, Scrierea cererilor de finantare, Dezvoltare
Comunitara, Drepturile omului cu accent pe minoritati, etc.
11. Promovarea/sustinerea/premierea celor mai bune propuneri de proiecte.
12. Posibilitati de cariera in societatea civila.
13. Continuarea cursurilor ( studii post-universitare, master, doctorat).
14. “Scoli de vara” pe domenii sectoriale, care sa compenze/completeze cunostintele prezentate in
facultati.
15. Ar trebuie sa existe un angajament al studentilor care beneficiaza de masurilor afirmative ca vor
lucra “ca activisti care sa se intoarca in comunitati”.
16. Studentii romi ar trebui sa frecventeze cursuri de “istorie si cultura/civilizatie roma”.
17. Masuri afirmative si la nivelul masterului. ( majoritatea participantilor din grupele de lucru nu au
fost de acord). Cu toate acestea, se considera ca absolvirea unui master va facilita accesul pe
piata muncii.
18. Realizarea unor cursuri extra-program pentru cei care au dificultati, pentru reducerea
decalajelor, inclusiv a abandonului, mai ales pentru cei din primul an.
19. In general temele lucrarilor din timpul faculatii nu vizeaza/ vizeaza in mica masura problematica
roma. Exista cazuri in care profesorii nu mai sustin/incurajeaza conceperea lucrarilor pe aceste
teme. Se doreste reglementarea acestui aspect.
20. Este nevoie de informatii din interiorul comunitatii care sa derive din cercetari recente si bine
concepute, chiar de catre studenti.(grupe/cercuri de cercetare).
21. Grupurile de cercetare ar trebui sa aiba in componenta studenti din mai multe domenii interdependente.
22. Interesul studentului nu este acoperit de programa scolara (Ex. Cursuri de comunicare,
management organizational, scrierea cererilor de finantare, dezvoltare comunitara, drepturile
omului etc)
23. Se doreste facilitarea accesului permanent la internet pentru studenti.
24. Bibliografia cursurilor contine foarte multa literatura scrisa in alta limba decat cea romana. Se
doreste in principal selectarea unei bibliografii in limba romana, si sprijinirea studentilor pentru
perfectionarea limbilor de referinta a bibliografiilor.
25. Practica : in locurile de practica studentii practicanti nu au fost implicati in activitati concrete
si/sau au fost neglijati. Prin urmare se doreste eficientizarea stagiilor de practica
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26. Performanta este perceputa ca fiind direct legata de implicare/activism si se doreste identificarea
posibilitatilor de implicare in diferite actiuni care sa dezvolte profesionalismul participantilor.
27. Auto-stigmatizarea studentilor romi este o problema care trebuie combatuta.
28. Depasirea perceptiei/autoperceptiei studentului rom ca un model negativ.
29. Crearea unui site cu informatii privind oportunitatile existente pentru studentii romi.
30. Campanii de informare organizate de catre studentii romi (realizarea unei baze de date cu
potentiali studenti – campanii de mediatizare in liceu)
31. Centre de Resurse pentru mediatizarea masurilor afirmative.
32. Necesitatea asigurarii locului in camin pentru studenti romi (posibila solutie: in cazuri sociale
grave, se poate ca ONG-urile rome sa sprijine studentul financiar pentru achitarea caminului,
etc. )
33. Infiintarea de asociatii de studenti romi
34. Negocierea intereselor proprii de catre studentii romi
35. Liga studentilor – mai activa, implementare programe, mai mult interes
HESP/Open Society Institute - Budapesta si-a manifestat interesul de a sustine financiar initiativele
studentilor romi din Romania. In acelasi timp, Agentia Impreuna a initiat si alte proiecte/initiative
care sa raspunda asteptarilor participantilor, initiative care vor fi trimise si catre alti finantatori/donori.
Titlul Proiect : Program de dezvoltare locala in Republica Moldova
Finantator : ICCO Olanda
Valoarea Bugetului : 54.600 EURO
Organizatie implementatoare: Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” in parteneriat cu
Spolu International Foundation – Olanda, Asociatia Juvlea Romani – Republica Moldova
Localitati incluse in proiect:
• Graseni, udetul Ungheni
• Seliste, judetul Orhei
• Sangerei, judetul Balti
Perioada de implementare: Noiembrie 2002- August 2003
Coordonator proiect: Gelu Duminica
Obiective:
- Dezvoltarea si incurajarea initiativelor locale in comunitatile de romi din Republica Moldova
- Stimularea participarii romilor la viata economica si sociala
- Sprijinirea si promovarea formarii unei clase de mijloc in randul romilor care sa functioneze ca
facilitator al politicilor de integrare si de modernizare
- Imbunatatirea situatiei sociale a romilor din Republica Moldova
Grup tinta:
Beneficiari directi
150 de persoane, membri ai comunitatilor de romi din Graseni, Seliste si Orhei
- copii
- femei (tinere si varsnice)
- barbati
Beneficiari indirecti
Familiile beneficiarilor directi
Autoritatile locale
Ceilalti membri ai comunitatilor locale
Activitati principale:
1. Organizarea echipelor de lucru la nivelul fiecarei localitati: Romania, Republica Moldova,
Olanda.
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2. Organizarea unei intalniri a partenerilor implicate in proiect: Juvlea Romani cu Spolu
International Foundation si Agentia Impreuna, cu stabilirii unui plan de lucru coerent.
3. Organizarea si desfasurarea unui curs de formare de catre Agentia Impreuna, cu membrii Juvlea
Romani in domeniul dezvoltare comunitara: principiile de baza in domeniu, modele de abordare,
criterii de selectie a comunitatilor in care se va aplica proiectul, managementul activitatilor,
financiar, managementul resurselor umane.
4. Training in Republica Moldova, organizat de Spolu International cu beneficiarii directi ai celor 3
comunitati selectate pentru aplicarea proiectului.
5. Sfaturi si consultant ape parcursul implementarii proiectului in cele 3 comunitati locale
6. Monitorizarea si evaluarea activitatilor
7. Organizarea si desfasurarea unei intalniri in Republica Moldova pentru diseminarea activitatilor
si elaborarea unui plan de actiune pentru perioada urmatoare
8. raportari periodice si finale
METODA DE IMPLEMENTARE:
ETAPA 1 : Pe langa stabilirea unui plan de activitati coerent, intalnirea partenerilor, organizata la
Bucuresti, a clarificat rolul Agentiei Impreuna ca partener in proiect al Spolu International
Foundation si Juvlea Romani, promotoare a conceptului de dezvoltare comunitara locala.
Activitati :
- Organizarea si desfasurarea unui curs de formare cu membrii Juvlea Romani in domeniul
dezvoltare comunitara, managementul activitatilor, management financiar, managementul
resurselor umane.
- Transfer de know – how , tehnici si metode de lucru in comunitatile de romi pentru membrii
Juvlea Romani in testarea comunitatilor in care s-a aplicat ulterior proiectul.
ETAPA 2: In conformitate cu principiile de lucru ale Agentie Impreuna si a filosofiei proiectului a
doua etapa a proiectului a fost continuata de Juvlea Romani, in sensul de a continua testarea
comunitatilor de rimi, urmata de selectia a 3 comunitati.
Tot in faza a doua, Asociatia Juvlea Romani a testat initiativele din cele 3 comunitati, a selectat
prioritatile, a intocmit planuri de actiune pentru fiecare localitate dupa care s-a procedat la
impleentarea primelor activitati.
ETAPA 3 : Implementarea propriu-zisa a activitatilor prevazute in proiectele locale
ETAPA 4 : Training cu membrii comunitatilor de romi din cele 3 localitati in domeniul dezvoltare
comunitara, managementul participarii partenerilor in proiect, rolul partenerilor etc. Organizat de
Spolu International Foundation.
ETAPA 5. Diseminarea rezultatelor
REZULTATE
- Au fost testate 12 comunitati, respective: Cojusna, Vatra, Parlita, Vulcanesti, Toderesti, Graseni,
Cornesti, Schinoasa, Ungheni,Teleseu, Seliste, Orhei,Sangerei.
- Au fost selectate 3, respective: Graseni, Seliste, Sangerei.
- Dupa cursul de formare privind consolidarea capacitatii institutionale, stafful organizatiei a fost
reimprospatat. Au fost impartite raspunderile pentru executia proiectului in cele 3 comunitati
selectate pentru aplicarea proiectului.
- Dupa cursul de instruire in metode si tehnici de dezvoltare comunitara in comunitatile de romi,
organizat de Agentia Impreuna, Asociatia Juvlea Romani a continuat seria deplasarilor si in alte
comunitati locale. Au fost selectate trei comunitati, Selişte, Sîngerei şi Grăseni, s-au testat
initiative si s-au selectat primele prioritati, au fost angajate discutii cu lideri formali ai
comunitatilor de romi si autoritatile locale, s-au efectuat primele investitii in materiale,
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instrumente si animale. Au fost concepute planuri de activitati pentru fiecare localitate, au fost
stabilite persoanele responsabile pentru implementarea activitatilor1 .
- O luna mai tarziu, Spolu International Foundation a organizat un nou curs de formare in
Republica Moldova, de aceasta data pe langa membrii asociatiei Juvlea Romani au participat si
catre trei membri ai grupelor de initiativa formate in fiecare dintre localitatile selectate, respectiv
Selişte, Sîngerei şi Grăseni.
- La sfarsitul lunii martie 2002, perioada 29 martie – 2 aprile, Agentia Impreuna a efectuat o noua
vizita de monitorizare a proiectului, ocazie cu care s-au oferit urmatoarele servicii:
- Monitorizarea progresului in proiectelor selectate, sfaturi si consultanta in desfasurarea activitatilor
proiectului,
- Sfaturi si consultanta asociatiei Juvrea Romani,managementul activitatilor si financiar
In timpul vizitei de monitorizare, Asociaia Juvlea Romani a argumentat necesitatea organizarii in
fiecare localitate selectata pentru aplicarea proiectului a reuniunilor de informare a autoritatilor
locale si a membrilor comunitatilor de romi asupra proiectului. Obiectivele reuniunilor locale l-au
constituit, informarea si atragerea contributiilor locale financiare si in natura, testarea noilor initiative
propuse de membrii comunitatii locale.
Toate aceste detalii au fost introduse in protocoalele de colaborare, semnate in fiecare localitate:
- Celelalte vizite de monitorizare ale Agentiei Impreuna au avut aceleasi obiective, respectiv
monitorizarea progresului in proiectele selectate, sfaturi si consultanta in desfasurarea activitatilor
proiectului,
- Sfaturi si consultanta asociatiei Juvrea Romani in domeniul managementul activitatilor si financiar.
- Avantajul limbii romane vorbita de cei doi parteneri a facut ca deciziile privind modul de
implementare al proiectelor locale sa fie luate in majoritatea cazurilor impreuna. La fel, faptul ca in
dezvoltarea proiectului au fost implicate doua femei a facut ca asociatia Juvlea Romani sa - si
indrepte atentia mai mult catre Agentia Impreuna
- In fiecare localitate au fost implementate activitati in domeniile : generatoare de venituri, educatie,
sanatate, mica infrastructura, cultural.

1

informatiile sunt preluate din raportul transmis de Asociatia Juvlea Romani, Agentiei Impreuna privind dinamica implementarii
proiectului in comunitatile de romi din Republica Moldova, mai, 2003.
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