Agentia de Dezvoltare Comunitara
“ Impreuna ”

STRATEGIE ORGANIZATIONALA
2004
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 supra-locale (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 anul 2004, Agentia de Dezvoltare
Comunitara “Impreuna” va urmari, ca si pana acum indeplinirea misiunii si
obiectivelor statutare.
Pentru dinamizarea activitatii pe care Agentia de Dezvoltare Comunitara
“Impreuna” o deruleaza, in anul 2004, ne propunem urmatoarele obiective
specifice :
Departamentul Implementare Proiecte:
1. Cresterea locatiilor in care Agentia lucreaza de la 15, la sfarsitul anului
2002, la 18 in anul 2003. In acest sens se are in vedere construirea unor
planuri de dezvoltare locala pentru localitatile Fratesti/Giurgiu, Voluntari si
Glina/Ilfov
2. Atragerea fondurilor necesare pentru sustinerea activitatilor in toate
locatiile aflate in “Harta Impreuna”.
3. Realizarea unei retele de colaborare intre locatiile in care Agentia
activeaza.
4. Introducerea centrelor comunitare Nusfalau si Valcele intr-o retea
nationala a centrelor.
Pentru realizarea acestor obiective, pentru anul 2004 se doreste 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 se urmareaste incadrarea a 3 voluntari. 1 voluntar va fi inclusi in
staff-ul Agentiei inca din februarie-martie 2004, odata cu inceperea
proiectului educational cu finantare UNICEF.
3. Pentru a motiva studentii romi din facultatile bucurestene in a activa in
cadrul Agentiei « Impreuna », pentru anul 2004 dorim sa realizam un
Departament distinct, TINERET, care sa realizeze proiecte si programe
care sa-i implice in mod activ. In acest sens, Agentia “Impreuna” in
parteneriat cu Asociatia studentilor din Facultatea de Sociologie si

Asistenta Sociala a depus un proiect catre Higher Education Support
Programm, la care asteptam un raspuns preliminar in luna martie 2004.
4. Programul de pregatire a voluntarilor va continua si in anul 2004, incepand
cu luna noiembrie. Concomitent, in baza protocolului de colaborare
incheiat cu Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Bucuresti vom
asigura stagiul de practica pentru uni studentii din sectia de Asistenta
Sociala.
5. Din luna martie 2004, se intentioneaza incadrarea a 2 persoane cu
experiza pe domenii sectoriala: analiza sociologica a datelor si scrierea
cererilor de finantare/ managemetul proiectelor.
Departamentul Imagine :
1. Realizarea unei brosuri trimestriale in care sa fie reliefata activitatea
Agentiei.
2. Completarea mapei 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 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 Agentia
Impreuna.
7. Realizarea unei pagini de web pentru Centrul de Incluziune Profesionala
pentru Romi.
8. Participarea/organizarea la sesiuni de lucru/intalniri pe problematica
romilor.
9. Mediatizarea activitatilor derulate in mod constant.
Pentru consolidarea pozitiei Agentiei de Dezvoltare Comunitara
« Impreuna », si in spiritul parteneriatelor incheiate cu aceste institutii, dorim
initierea unor activitati comune cu :
• Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
• Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala
• Centrul European pentru Studii in Probleme Etnice(CESPE) –
Academia Romana
In paralel, dorim crearea unor punti de comunicare/cooperare si cu Secretariatul
General al Guvernului.
Procesul de luare a deciziei :
Conform statutului, Agentia « Impreuna » este coordonata de un Consiliu
Director care numeste un director executiv.
Pentru anul 2004, dupa consolidarea pozitiei Consiliului Director, prin atragerea
unor personalitati care pot aduce un plus (financiar si de imagine), Petronel

Dobrica – CESPE, Marian Preda – Fac. S.As, Mihai Neascu, s-au creat
premisele unui proces real de consultare/control.
Directorul executiv se va consulta in luarea deciziilor cu coordonatorii
departamentelor din Agentie – Irinel Stefan – implementare proiecte, Crina
Muresanu – Resurse Umane si Iuliana Mardare – finante-contabilitate.
Publicatii:
Pe langa brosurile Agentiei, in anul 2004, Agentia va (re)edita urmatoarele
materiale :
1. Facilitarea accesului romilor pe piata muncii – varianta in limba engleza.
2. Accesul romilor pe piata muncii in Bucuresti.
3. Dezvoltare comunitara in comunitatile de romi.
4. Romii si politicile sociale din Romania.
Cooperare transfrontaliera :
1. Pentru anul 2004, dezvoltarea unor programe de dezvoltare comunitara a
comunitatilor de romi din Republica Moldova este o prioritate pentru
Agentia « Impreuna ». In acest sens au fost deja atrase o parte din
fondurile necesare, cu sprijinul partenerului nostru Spolu International
Foundation - Olanda.
2. In mai 2003, Agentia va participa la lucrarile retelei EST-EST care vor
avea loc in Olanda si Albania.
3. Consolidarea pozitiei Organizatiei Femeilor Rome « Juvlia Romani » din
Republica Moldova se va realiza pe doua cai :
- pe plan international, prin concertarea eforturilor noastre in vederea
includerii organizatiei in reteaua de colaborare Est-Est (alaturi de
Macedonia, Bulgaria, Slovacia, Albania, Romania si Olanda).
- Pe plan national (Moldova) – cooperarea dintre Agentia
« Impreuna » - Ministerul Informatiilor Publice Romania, Oficiul
National pentru Romi - Departamentul pentru Minoritati din
Republica Moldova – Juvlia Romani vor conduce catre o
imputernicire o organizatiei moldave.
4. Pentru anul 2004, Agentia Impreuna intentioneaza reiterarea programului
East-East realizat in 2001, pe modele de ocupare profesionala in comunitatile de
romi din Centrul si Estul Europei.
Foundraising:
Ca si in anul 2003, si in anul 2004, dorim sa abordam piata finantatorilor
intr-un mod cat mai coerent posibil.
Astfel inca din ianuarie 2004, 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 ( MIP,
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, KirkinActie Olanda etc. In acest sens, 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 Republica Moldova.
In anul 2004, Agentia de Dezvoltare comunitara « Impreuna » isi propune sa
realizeze si sa implementeze proiecte si programe care sa ajute la :
•

•

•

Realizarea unui cadru optim de participare egală şi activă a romilor la
procesul de luare a deciziilor în ceea ce priveşte elaborarea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor referitoare la ei
insasi;
Organizarea, la nivel local, a unor grupuri de lucru alcatuite din
reprezentanti formali si informali ai comunitatilor de romi, ai structurilor
descentralizate
ale
administratiei
centrale,
ai
organizatiilor
neguvernamentale ale romilor, în vederea evaluarii principalelor nevoi ale
comunitatilor de romi si aplicarea programelor .
Investirea preponderant în dezvoltarea capitalului social rom prin
susţinerea construcţiei instituţionale a societăţii civile rome la nivel local,
naţional şi internaţional

•

Îmbunătăţirea/deblocarea aplicarii
combaterea sărăciei.

•

Dezvoltarea lucrarilor publice de îmbunatatire a infrastructurii de bază şi
serviciilor în comunităţile de romi, incluzand si persoane rome aflate in
cautarea unui loc de munca ;

•

Desfasurarea de campanii publice de combatere a discriminarii in
prestarea de servicii publice.

•

Crearea de programe de formare/atestare vocationala, reconversie
profesionala pentru romi şi revalorizarea meseriilor tradiţionale ale romilor.

•

Adaptarea meseriilor tradiţionale rome la solicitarile pieţei

•

Includerea comunitatilor de romi in proiectele autoritatilor locale care
vizeaza dezvoltarea infrastructurii locale (locuinte, apa, canalizare, gaz,
drumuri etc).

•

Implicarea directa a romilor în programele guvernamentale de construire
si reabilitare a locuintelor.
Realizarea/implementarea unor proiecte de creare a locurilor de munca
pentru romi, inclusiv pentru femeia roma.

•
•
•

legislaţiei privind protecţia socială şi

Sustinerea crearii unor ateliere mestesugaresti în comunitatile de romi,
prin care sa se asigure producerea si comercializarea obiectelor casnice
si de artizanat, precum si revitalizarea altor meserii traditionale.
Crearea unor Centre de Incluziune Profesionala pentru Romi, care sa
faciliteze angrenarea pe piata muncii a fortei de munca existente la nivel
comunitar.

•
•

Evaluarea nevoilor de pe piata muncii, astfel încat sa fie identificate
domeniile accesibile romilor;
Programe de construire a încrederii romilor in structurile de asociere la
nivel local si regional.

•

Conceperea si implementarea programelor de dezvoltare locala pe termen
scurt, in scopul realizarii dezvoltării durabile.

•

Identificarea de „mediatori” romi care sa pastreze legatura între
comunitatile de romi şi administratiile locale.

•

Organizarea şi desfasurarea cursurilor de formare continua a expertilor
romi din cadrul BJR, primarii, ONG-uri.

•

Diseminarea proiectelor de succes derulate de catre organizatiile romilor,
astfel încat să poata fi replicate la scara natională.

Acest lucru nu insemna ca
abordarea problematicii existente in
comunitatile de romi nu se va realiza intr-o maniera comprehensiva.
La sfarsitul lunii ianuarie 2004, va avea loc o intalnire la care se vor invita
si membrii Consiliului de Administratie, si unde se va supune atentiei prezenta
Strategie Organizationala.
In lunile Iulie si decembrie 2004, vor avea loc sedintele membrilor
Agentiei « Impreuna » in care se va evalua stadiul de realizare a prezentei
strategii. La aceste sedinte se vor prezenta raportul Agentiei pe primul semestru
respectiv raportul pe semestrul 2, se vor emite recomandari si va avea loc o
eventuala redefinire a obiectivelor propuse, in functie de rezultatele obtinute.
Redefinirea obiectivelor nu poate avea loc in ceea ce priveste resursele
financiare pe care Agentia « Impreuna » si le propune sa le atraga in anul 2003.

REZULTATE ALE AGENTIEI “IMPREUNA” IN ANUL 2004
1. In anul 2004, Agentia Impreuna a reusit sa atraga resursele necesare
initiarii unor programe de dezvoltare comunitara si pentru cele 3 locatii
care au fost in vizorul nostru inca din 2003. Astfel, inca din februarie 2004
s-au implementat o serie de proiecte si programe in localitatile
Fratesti/Giurgiu, Voluntari si Glina/Ilfov, sustinute financiar de catre British
Petrolium si UNICEF. De mentionat este ca s-a reusit atragerea unei
resurse financiare consistente pentru anul 2004 si 2005 din partea unei
companii private (BP Londra), pentru programele educationale din
comunitatile de romi facilitate de organizatia noastra.
2. Din punct de vedere financiar, anul 2004 reprezinta cel mai bun an de la
infiintarea organizatiei. Prin eforturile echipei Agentiei Impreuna s-au atras
peste 5,8 miliarde lei, depasindu-se tinta initaiala (3,5 miliarde) cu aprox.
60 %.
3. In luna mai 2004, Agentia Impreuna a pus bazele Aliantei Civice a Romilor
din Romania, ca si o entitate “umbrela” a ONG-urilor rome in care
organizatia noastra a initiat programe de dezvoltare. In urma discutiilor
avute cu reprezentatii Romani CRISS, s-a cazut de acord ca aceasta
entitate, la care au aderat si alte organizatii, sa reprezinte interesele ONGurilor rome neafiliate politic, interese care se materializeaza prin politicile
publice nationale si internationale referitoare la romi. Astfel, pe parcursul
anului 2004, Agentia Impreuna a sustinut crearea ACRR, prin organizarea
de intalniri, traininguri si lobby, dar si prin logistica, finante, spatii de
intalniri etc. Din ACRR fac parte 22 de ONG-uri rome de la nivel local.
4. La sfarsitul anului 2004, Agentia “Impreuna” a sustinut financiar infiintarea
Consiliului Consultativ al Organizatiilor Romilor (CCOR) ca si entitate care
cuprinde toate organizatiile umbrela a romilor din Romania (ACRR, For
Romaqo, Reteaua Nationala a Romilor si Forumul Femeilor Rome). In
acest fel se doreste crearea unui actor civic rom puternic si a caror
doleante sa fie articulate si imbratisate de un numar cat mai mare de
ONG-uri.
5. Pentru centrele comunitare din Nusfalau si Valcele, Agentia Impreuna a
initiat o campanie de lobby catre Inspectoratele Scolare Judetene Salaj si
Covasna, astfel incat acestea sa fie “preluate” de institutiile statului. In
cadrul proiectului PHARE “Accesul la educatie a categoriilor
dezavantajate” aceste centre vor fi incluse in proiectele pe care ISJ-uri le
vor concepe.
6. Stabilitatea/dezvoltarea staff-ului Agentiei Impreuna a fost o preocupare
continuua a echipei de management a organizatiei noastre. Coordonatorii
de proiecte, membri ai Agentiei au paricipat la diverse sesiuni de instruire
( management de proiect, scrierea cererior de finantare, debate, drepturile
omului, legislatie sociala etc) organizate de catre Centrul de Resurse
pentru Comunitatile de Romi, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare
Locala, Guvernul Romaniei etc. Deasemenea, membrii Agentiei au oferit

traininguri de specialitate ONG-urilor rome in diverse proiecte desfasurate
de catre organizatia noastra sau de alti parteneri. Coordonatorul
departamentului financiar a luat parte la sesiunile de instruire in domeniu
oferita de specialistii Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile.
7. La nivelul echipei de management s-a simtit nevoie atragerii unor
consultanti de specialitate, care sa sprijine activitatile curente ale
organizatiei noastre. In 2004, s-a creat un grup de consultanti ai Agentiei
Impreuna din care fac parte specialisti recunoscuti in dezvoltare
comunitara, evaluare, legislatie, ocupare profesionala, politici social
europene etc.
8. Imputul organizatiei noastre in elaboarea de politici publice publice pentru
romi in 2004 a fost unul extrem de consistent. Memorandumul Comun de
Incluziune Sociala si Deceniul pentru Incluziunea Romilor a reprezentat
principalele domenii de lobby initiate/dezvoltate de catre organizatia
noastra. Astfel, Agentia Impreuna a fost singura organizatie roma care a
participat in mod constant la lucrarile de elaborare a Memorandumul
Comun de Incluziune Sociala, oferind un feedback permanent, si nu de
putine ori critic. Lucru pe acest document continua si in momentul de fata.
Deceniul de Incluziune a Romilor este in atentia noastra inca din 2003,
Agentia Impreuna partivipand la lucararile Comitetul International de
coordonare, dar si la atelierele de lucru pe domeniile Ocupare si Colectare
de date.. Echipa Agentiei care lucreaza pe aceasta initiativa a contribuit la
realizarea termenilor de referinta dar si a planurilor sectoriale de actiune.
Agentia Impreuna a atras atentia Guvernului Romaniei asupra faptului ca
Planul de Actiune nu concorda cu viziunea romilor, si ca nu respecta
principiul parteneriatului activ.
9. Pentru a sustine aceste intiative, cu sprijinul consultantilor, Agentia
Impreuna a realizat un studiu numit “Provocari si indicatori in comunitatile
de romi” care a fost diseminat tuturor actorilor relevanti in domeniu.
10. Realizarea studiilor pe domenii prioritare pentru romi au ramas in sfera de
interes. Pe parcursul anului 2004 au fost realizate urmatoarele
studii/cercetari:
- Tanar roma caut loc de munca – Dimensiuni ale participarii romilor
pe piata muncii; Studiu de caz - Romii din Bucuresti
- Participarea la educatia formala a copiilor romi
- Provocari si indicatori in comunitatile de romi
- Ghid de interventie educationala in comunitatile de romi
- Participarea politica a romilor (document in lucru)
Toate aceste lucrari au fost realizate cu aportul direct al consultantilor
nostri si in parteneriat cu Centrul European de Studii in Probleme Etnice al
Academiei Romane, Inspectoratului Scolar Bucuresti etc.
11. Programul de pregatire a voluntarilor a cuprins, in anul 2004, 12 studenti
romi si neromi ai facultatilor bucurestene. Acestia sunt parte activa a
organizatiei noastre si au participat la toate activitatile depuse. Instruirea
lor a urmat aceeasi metodologie ca si in 2003.

12. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociala a ramas unul dintre cei mai
importanti parteneri ai organizatiai noastre. Implementarea de proiecte
comune a continuat si in anul 2004. In acest moment Agentia Impreuna
deruleaza o serie de discutii cu noua conducere pentru reinfiintarea
Comisiei Ministeriale pentru Romi prevazute in HG 430/2001. Se
proconizeaza ca aceasta sa devina realitate in mai-iunie 2005.
13. Forma de conducere a organizatiei a fost modificata in conformitate cu
Statutul Agentiei. Membrii fondatori au modificat componenta Consiliului
Director dupa cum urmeaza: Marian Preda, Petronel Dobrica si Mihai
Neacsu.
14. Agentia Impreuna beneficiaza de o pagina de web contruita intr-un mod
animat si atragator. In acest moment se lucreaza la varianta in limba
engleza si la updatarea informatiei.
15. 2004 a fost marcat si de continuarea legaturilor de cooperare
transfrontaliera cu ONG-uri rome din Centrul si Estul Europei. Constructia
Retelei de Colaborare European Roma Grastroot Organisation (ERGO),
avand la baza proiectul East East implementat de Agentia Impreuna in
2002, cu membri din Bulgaria, Cehia, Macedonia, Albania, Slovacia,
Republica Moldova si Romania, ofera cadrul unei colaborari fructuoase. In
acest moment, in parteneriat cu Spolu International Olanda, se lucreaza la
un proiect multianual care sa sprijine dezvoltarea de proiecte comune intre
membrii ERGO.
16. A fost initiata colaborarea cu Fundation Secretariat Gitano din Spania, pe
proiecte care vizeaza accesul romilor pe piata muncii.
17. A fost initiata colaborarea cu German Marshall Fund, Mott Fundation,
Governance Program, European Roma Right Centre, etc
18. S-au continuat activitatile de colaborare cu MMSS, Facultatea de
Sociologie si Asistenta Sociala, Academia Romana
19. S-auschimbat parte din echipamentele Agentiei.
20. S-au realizat brosuri, comunicate de presa, aparitii in mass media care
reflecta activitatea organizatiei (PRO TV, Antena 1, B1 TV, Prima TV
Europa FM, RFI, BBC Londra - tv, BBC Romania – radio, Romania Libera,
Adevarul etc).
21. Agentia Impreuna a fost singura organizatie roma nominalizata de Gala
Societatii Civile, sectiunea dezvoltare socio-economica.
22. Pentru prima data in istoria Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de
Munca, una dintre masurile Planului National de Ocupare a fost
“responsabilitatea” unui ONG (Agentia de dezvoltare comunitara
“Impreuna”)
23. Agentia Impreuna gestioneaza in parteneriat cu IMC si Step by Step Lotul 1 capacy building din cadrul proiectul “Accesul la educatie al
categoriilor dezavantajate” in valoare de 7,000,000 Euro. Apartenenta
unui ONG rom la un consortiu de consultanta pe un program sustinut
financiar de UE este o premiera nationala.

PROIECTE IMPLEMENTATE DE CATRE
AGENTIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA “IMPREUNA”
Anul 2004

1. Centrul de Incluziune Profesionala pentru Romi
Localizarea proiectului : Bucuresti, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
Scopul proiectului:
Suport pentru integrarea pe piata muncii a etnicilor romi, prin abordarea coerenta
a masurilor prevazute in H.G. 430/2001, Strategia de imbunatatire a situatiei
romilor.
Obiectivele proiectului :
• Infiintarea unui Centru de Incluziune Profesionala pentru Romii din
Bucuresti in cadrul organizatiei Agentia de Dezvoltare Comunitara
“Impreuna” , pe o perioda de 2 luni.
• Inventarierea nevoii de ocupare/a breslelor profesionale pentru romii din
municipiul Bucuresti pe o perioada de 2 luni.
• Implementarea, pe o perioada de 5 luni , a unui exemplu de buna practica
in domeniul ocuparii romilor, care sa corespunda calificarilor, abilitatilor
lor profesionale.
Activitatile principale:
• Campanie de pregatire si promovare a proiectului.
• Pregatirea/organizarea unei reuniuni de informare a partenerilor, la
Bucuresti.
• Campanie de culegere a datelor privind potentialul membrilor comunitatilor
de romi din Bucuresti
• Organizarea procesului de ocupare a romilor pe piata muncii in baza
raportului de evaluare si a setului de recomdari.
• Monitorizarea si evaluarea proiectului
• Raportarea narativa si financiara
• Editare.
METODOLOGIE :
Etapa 1 : Pregatirea si promovarea proiectului
Activitati :
•
•

Pregatirea echipei de implementare
Mediatizarea proiectului

• Organizarea Centrului de Incluziune Profesionla pentru Romi
• Organizarea Reuniunii de informare a partenerilor
Etapa 2 : Identificarea nevoii de ocupare in munca a romilor si a breselor
profesionale de pe piata muncii din Bucuresti
Activitati :
•
•
•
•
•

Realizarea instrumentelor de cercetare(chestionar + ghid de interviu)
Instruirea operatorilor de teren
Culegerea informatiilor privind situatia ocuparii in munca a romilor
Elaborarea bazei de date privind situatia ocuparii fortei munca
Elaborarea raportului privind bresele profesionale in care romii sunt/pot fi
inclusi

Etapa 3 : Organizarea procesului de ocupare profesionala a romilor din
Bucuresti
Activitati :
•
•
•
•

Inscrierea in evidentele ANOFM
Selectia beneficiarilor
Programarea si organizarea cursurilor de formare profesionala
Desfasurarea cursurilor de formare profesionala

Etapa 4 : Realizarea/editarea studiului „Romii vs. piata muncii bucuresteana”.

Buget: 50.075 Euro din care 43,780 Euro (87,43%) contributia UE
Rezultatele proiectului:
Din punct de vedere cantitativ:
• S-a facilitat accesul a 174 membri de etnie roma pe piata muncii prin
eliberarea unor certificare de mestesugar sau/si prin calificari in meserii
cerute pe piata muncii(40 persoane au absolvit cursul de lucrator in
alimentatie – ospatar nivel 1, 40 persoane au absolvit cursul de lucrator in
alimentatie – bucatar nivel 1, 28 persoane au absolvit cursul de macelar,
10, operator calculatoare, 28- confectioner in pile si inlocuitori din piele, 28
lucratori in comert
• 120 de persoane de etnie roma, beneficiari ai programului, au fost
angajate.

•
•
•
•
•

•
•
•

6 tineri romi, studenti in ani terminali ai facultatii de Sociologie si Asistenta
sociala, au acordat consultanta de specialitate Agentiilor de sector pentru
Ocuparea Fortei de Munca.
S-a creat o baza de date cu peste 700 de romi fara loc de munca
S-a realizat un studiu sociologic care reflecata cauzele neparticiparii
romilor pe piata muncii.
S-a realizat o metodologie de ocupare a romilor, care va fi pusa in aplicare
incepand cu 2005.
A fost stimulata cooperarea in plan local a minim 50 de persoane
(reprezentantii
autoritatilor locale- BJR, AJOFM, Primarii - si a
reprezentantilor romilor), membrii Comitetului Mixt de Lucru din Cadrul
Prefecturii Bucuresti din care face parte si coordonatorul Centrului de
incluziune Profesionala pentru Romi, primariile cu care s-au semnat
parteneriate(sect. 6 si sect. 2)
S-au creat oportunitati de dezvoltare a formelor de asociere pentru
practicarea unor meserii liberale, pentru aproximativ 20 de persoane.
S-au implementat politici sociale pentru romi, cu implicarea activa a
acestora, pentru aproximativ 150 de persoane.
S-a editat studiul « Tanar rom- Caut loc de munca » intr-un tiraj de peste
500 de exemplare. Studiul cuprinde o analiza a situatiei existente in cele 6
sectoare ale Bucurestiului cu privire la accesul romilor pe piata muncii,
propunandu-si in acelasi timp, sa ofere pe baza rezultatelor proiectului de
fata, o serie de metode si practici in vederea multiplicarii experientei
realizate

Din punct de vedere calitativ:
•
•
•

S-au inventariat politicile si programelor existente/derulate in sensul
imbunatatirii accesului romilor pe piata muncii ;
S-au stabilit/cunoascut/analizat factorii care impiedica accesul romilor pe
piata muncii
S-a elaborat un set de recomandari de aplicare a masurilor active cu
scopul facilitarii accesului romilor pe piata muncii.

Rolul organizatiei (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect
Agentia „Impreuna” a coordona toate activitatile proiectului, a stabilit impreuna cu
partenerii (ANOFM, ASTLR) atributiile acestora, a pune la dispozitia proiectului
spatiul pentru infiintarea „Centrului de Incluziune Profesionala”.
Proiectul “Centru de Incluziune Profesionala pentru Romi” a raspuns
urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001 :
• Punctul 33, capitolul Securitate Sociala, « Elaborarea unui studiu pe piata
ofertelor profesionale, care sa defineasca nisele profesionale cele mai
favorabile pentru romi, din perspectiva formarii si reconversiei
profesionale »

•
•
•

Punctul 34, capitolul Securitate Sociala, « Elaborarea … programelor de
formare si reconversie profesionale in meserii cu grad ridicat de solicitare
pe piata muncii ….»
Punctul 35, capitolul Securitate Sociala, « … facilitarea accesului pe piata
muncii, in special a celor care au cursuri de calificare si formare
profesionala »
Punctul 60, capitolul Economic, « favorizarea proiectelor de creare a
locurilor de munca pentru femeile de etnie roma »

2. “Constructie Centru de integrare a tinerilor romi proveniti din centrele de
plasament.”
Finantator : Co-operating Dutch Funds
Valoarea Bugetului : 53.000 Euro
Organizatie implementatoare : Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Partener: Episcopia Alba Iulia - Romania
Scop proiectului:
Abordarea coerenta a masurilor prevazute de HG 430/2001 privind imbunatatirea
situatiei romilor din Romania, capitolul - Protectia Copilului; Sanatate.
Localiatea inclusa in proiect:
Sangeru de Padure, jud. Mures
Grup tinta:
a). Beneficiari directi
• 10 tineri care parasesc institutiile de ocrotire (prima etapa a proiectului)
• Ministerul Sanatatii si Faminiei
b). Beneficiari indirecti
• Copii din Centre de Plasamnet ce implinesc 18 ani
• Centre de Plasament
• Autoritatea locala
• Comunitatea
Activitati principale:
• Campania de pregatire si promovare a proiectului
• Selectia firmei constructoare
• Contructia propriu-zisa a Centrului
• Raportarea narativa si financiara

•

Identificare unor fonduri pentru utilarea Centrului

Rezultate:
•
•
•
•

S-a construit un Centru de integrare pentru tineri romi proveniti din
centrele de plasament
S-au dezvoltat relatiile parteneriale intre autoritatile locale in interesul
copiilor defavorizati
S-au creat premisele integrarii armonioase in societate a 10 tineri romi
proveniti din centre de plasament prin oferirea unui asezamant si a
mijloacelor de trai
S-a stimultat participarea episcopiei din Sangeru de padure in ocrotirea
tinerilor romi prin resurse umane si financiare

3. Plan de dezvoltare locala a comunitatilor de romi din judetul Prahova
Finantator : KIRKACTION Olanda
Valoarea Bugetului : 23.000 Euro
Organizatie implementatoare : Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Scopul si localizarea proiectului:
Stimularea participarii reprezentantilor autoritatilor centrate si locale relevante in
„Planul General de Masurii ” al HG 430/2001, sectorul dezvoltare locala a
comunitatilor de romi.
Localizare : jud. Prahova (Margineni de Jos, Ditesti, Sangeru, Boltesti , Varbilau)
Obiectivele proiectului pe termen lung
1. Includerea in sfera de ineres prioritar a programelor nationale ale
Guvernului Roman a optiunilor/prioritatilor comunitatilor locale, inclusiv a
romilor. (HG 430/2001-Strategia de imbunatatire a situatilor romilor, HG
129/2002 – trategia de combatere a excluziuni sociale).
2. Consultanta si alocarea de resurse financiare de catre Guvernul Roman,
Ministerele de resort si Institutiile abilitate, pentru dezvoltarea locala a
propriilor comunitati, in care romii joaca un rol activ.
3. Activizarea comunitatilor de romi, in sensul participarii active la deciziile
care ii privesc

Activitati
•
•
•
•
•
•
•

Campania de pregatire si promovare a proiectului
Constituirea unor grupuri de initiativa la nivelul fiecarei localitati vizate de
proiect.
Instruirea grupurilor de initiativa in “tehnici si metode de Dezvoltare
Comunitara”
Construirea unor planuri de dezvoltare locala pentru fiecare locatie
Selctarea/sustinerea a 2 planuri de actiune din cele 5 construite, in limita a
5.900 Euro/locatie
Monitorizarea si evaluarea proiectului
Raportarea narativa si financiara

Rezultatele proiectului
Din punct de vedere cantitativ:
•
•
•
•
•
•

Au fost constituite 5 grupuri locale de initiativa ale romilor aprobate prin
hotarari ale consiliilor locale
2 persoane din cadrul grupurilor de initiativa au participat la alegerile
locale ca si consilieri romi, reusind sa intruneasca necesarul de voturi
pentru a putea reprezenta romii ca si consilieri
A crescut gradul de participare a romilor in procesele decizionale; aprox.
35 pers.
A fost stimulata cooperarea in plan local a minim 35 persoane
A crescut increderea intre majoritari, minoritatile existente in plan local si
comunitatea de romi; 1000 pers.
S-au implementat 2 planuri de actiune in cadrul carora s-au renovat 10
case si s-au construit 14 grupuri sanitare si a fost asfaltat un drum
comunal

Din punct de vedere calitativ:
•
•
•
•
•
•

S-au creat remisele realizarii unui parteneriat solid, activ si echitabil intre
comunitatile de romi si structurile locale.
S-a insuflat romilor dinamismul necesar in identificarea si rezolvarea
propriilor probleme
A fost motivat grupul tinta in gasirea unor solutii de rezolvare a propriilor
probleme
S-a imbunatatit imagininea comunitatilor de romi in plan local
A crescut increderea beneficiarilor in fortele proprii.
S-au oferit “modele” la nivelul comunitatilor care sa poata fi preluate si de
catre alte comunitati/autoritati locale

Rolul organizatiei (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect
Agentia “Împreună” s-a ocupat de organizarea filozofiei proiectului, in sensul
asigurii conditiilor de imputernicire a comunitatilor de romi in identificarea
problemelor/propunerilor concrete, sectorial, a stimulat de asemenea cooperarea
intre partenerii locali, judetenti si nationali.
A organizat sesiunile de instruire şi a oferit consultanţă in elaborarea planurilor
de dezvoltare locala/judeteana pentru proiectele de derulate in comunitati.
Totodata a urmarit permanent derularea proiectului in plan local, intervenind de
fiecare data cand stuatia a impus-o. Astfel, Agentia „Impreuna” a facilitat
procesul de organizare comunitara in plan local, procesul de prioritizare a
nevoilor locale si conceperea planurilor de actiune, oferind si consultanta pentru
implementarea acestora.
4. "British Petrolium"
Beneficiari directi: 40 copii prescolari
Finantator: Lubricants UK Limited
Valoare: 33.850 USD
Obiectivele proiectului :
•

Realizarea unui program de pregatire scolara, pentru 40 de copii
prescolari din Nusfalau Jud. Salaj (20 copii) si Comuna Glina Jud. Ilfov
(20 copii) pe4 o perioada de 24 de luni.

•

Organizarea unor activitati extracurriculare (petrecere a timpului liber),
pentru 40 de copii de etnie roma inscrisi in centrele Glina si Nusfalau.

•

Insusirea deprinderilor educationale prin intermediul familiilor (beneficiari
indirecti).

Activitati:

1.
2.
3.
4.
5.

Campanie de pregatire si promovare a proiectului
Selectia celor 40 de copii
Activitati specifice grupei pregatitoare
Derularea unor activitati recreative
Derularea actiunilor de pregatire a parintilor pentru sustinerea
educatiei copiilor

6.
7.
8.
9.

Organizarea unor festivitati de premiere la sfarsitul anului scolar
Monitorizare
Evaluare
Raportare narativa si financiara

Rezultate:
Cantitative
– 40 de copii romi au sustinut activitati de educatie prescolara in cadrul unor
centre comunitare
– 40 de copii romi au fost angrenatii in activitati recreative
– 40 de copii romi de varsta prescolara au fost sustinuti in pregatirea specifica
grupei pregatitoare
– 40 de copii romi au fost sustinuti pentru o integrare in conditii normale in
sistemul educational
– 2 centre comunitare au fost renovate si sprijinite financiar pentru a putea
furniza servicii de calitate copiilor romi
Calitative
- s-a imbunatatit imaginea de sine a copiilor angrenati in proiect
- parintii au constientizat importanta educatiei copilului
- a crescut nivelul de particitare a parintilor in sistemul de invatamant al
copiilor
- s-au creat premizele continuarii procesului educational al copiilor
- s-a realizat un parteneriat viabil intre scoala- autoritatea locala-comunitate
- a fost stimulat gradul de interes al copiilor prescolari romi pentru educatie
prin activitatile specifice nevoilor lor ale cetrelor comunitare
Rolul organizatiei (lider, partener) si nivelul de implicare :
Agentia “Impreuna” a conceput proiectul catre donator, a oferit consultanta de
specialitate, a monitorizat si evaluat proiectul.

4. “Copii nostri – Viitor nostru” – II
Durata proiectului: 10 luni
Bugetul proiectului: 32.370, din care contributia UNICEF: 28.370
Grup tinta:
Directi:
• 70 de copii de etnie roma din Voluntari (20), Fratesti (20), si Macin (20), cu
varsta cuprinsa intre 6-12 ani ( clasele I - IV).
• 20 de copii, cu vasta prescolara (5-7 ani) din Nusfalau (20).
Indirecti :
• Familiile copiilor, aprox 250 pers.
• Scoliile locale , aprox. 10 pers
• Comunitatea locala, aprox 2000 pers
Localizarea proiectului:
• Nusfalau / jud. Salaj;
• Macin / jud. Tulcea;
• Voluntari / jud. Ilfov;
• Fratesti / jud. Giurgiu.
Obiectivele proiectului
1. Realizarea unui program de pregatire scolara, pentru 70 de copii din
Macin, Tulcea (20) , Fratesti, Giurgiu (20) si scoala nr. 1 Voluntari,
Bucuresti (30) pe o perioada de 10 luni;
2. Organizarea unui program de pregatire prescolara pentru 20 de copii din
Nusfalau, Salaj, pe o perioada de 10 luni;
3. Organizarea unor activitati suport pentru procesul educational al celor 60
de copii din Nusfalau, Macin si Fratesti pe o perioada de 10 luni;
Activitatiile proiectului:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Campanie de pregatire si promovare a proiectului
Selectia celor 90 de copii
Program de meditatii
Activitati specifice grupei pregatitoare
Derularea activitatilor extracurriculare
Derularea activitatilor de educatie interculturala
Derularea actiunilor de pregatire a parintilor pentru sustinerea
educatiei copiilor
8. Organizarea unor festivitati de premiere la sfarsitul anului scolar
9. Monitorizare

10. Evaluare
11. Raportare narativa si financiara

Rezultatele proiectului:
Cantitative
– 70 de copii au fost meditati la obiectele la care intampina dificultati
– 50 de copii au fost angrenatii in activitatii extrascolare
– 90 de parinti au fost implicati in procesul de educatie al copiilor
– 20 de copii au fost integrati in conditii normale in sistemul educational
– 8 copii care au fost angrenati in proiect, din localitatea Fratesti, au intrat pe
locuriile speciale destinate etnicilor romi in licee si scoli profesionale.
– 10 copiii din localitatea Nusfalau, au intrat in clasa I
Calitative
- s-a imbunatatit imaginea de sine a copiilor angrenati in proiect
- parintii au constientizat importanta scolii in educatia copilului
- a crescut nivelul de particitare a parintilor in sistemul de invatamant al
copiilor
- s-au creat premizele continuarii procesului educational secundar
- s-a realizat un parteneriat viabil intre scoala- autoritatea locala-comunitate
a fost promovat spiritul de interculturalitate intre copiii romi si neromi
In toate locatiile proiectului, progresul copiilor inclusi in proiect a fost
evident, lucru sustinut atat de declaratiile profesorilor/invatatorilor si ale
parintilor, dar si de rezultatele testarilor.
Rolul organizatiei (lider, partener) si nivelul de implicare :
Agentia a conceput proiectul catre donator, si a avut rolul de lider : a format
echipa de lucru, a purtat negocieri cu toti actorii sociali implicati in proiect pentru
stabilirea metodologiei de lucru si evidentierea eventualelor contributii, , a oferit
consultanta de specialitate, a monitorizat si evaluat proiectul.

********************************************************************************************

Pentru anul 2005, Agentia “Impreuna” si-a propus sa isi imbunatateasca
activitatea si sa implementeze noi programe pentru romi, in spiritul misiunii si
obiectivelor organizatiei.
Pentru dinamizarea activitatii pe care Agentia de Dezvoltare Comunitara
“Impreuna” o deruleaza, in anul 2005, ne propunem urmatoarele obiective
specifice :
Departamentul Implementare Proiecte:
1. Atragerea fondurilor necesare pentru sustinerea activitatilor in toate
locatiile aflate in “Harta Impreuna”.
2. Realizarea unei retele de colaborare intre locatiile in care Agentia
activeaza – in acest sens un proiect a fost deja trimis catre eventuali
finantatori.
3. Coordonarea proiectului “Acces la educatia a grupurilor
dezavantajate”, in care Agentia Impreuna este partener alaturi de IMC
Consulting si Step by Step.
4. implementarea pasilor urmatori in strategia proiectelor privind
ocuparea profesionala a romilor – in acest sens a fost depus un
program catre RPP Budapesta.
5. Initierea unui program regional de dezvoltare comunitara participativa
in comunitatile de romi din SE Romaniei.
6. Agentia Impreuna va concepe proiecte care vor face obiectul licitatiilor
pentru Implemantarea obiectivele Deceniului de Incluziune a Romilor
2005-2015.
7. Realizarea unui Centru Educational in Poiana Varbilau, judetul
Prahova
8. Finalizarea, in conditii normale a tuturor proiectelor aflate in derulare.
Pentru realizarea acestor obiective, pentru anul 2004 se doreste atragerea a
minim 5 miliarde lei.
Departamentul Resurse Umane:
1. Relatiile contractuale cu stafful permanent al Agentiei se face in baza
contractelor incheiate intre organizatie si firmele (PFA) acestora. In acest
fel se va asigura o mai mare claritate financiara in contabilitatea
organizatiei
2. Incepand cu luna martie 2005, In cadrul Agentiei Impreuna vor fi angajati,
pe baza unor contracte de colaborare, 15 tineri romi, selectati in prealabil
in conformitate cu anumite criterii de performanta. Aceste criterii vor fi
propuse de catre coordonatorul proiectului, si vor fi avizate de catre
directorul executiv. Consiliul Director va fi informat asupra acestora..
3. Toti noii colaboratori ai Agentiei vor fi incadrati, in prima faza, pe baza de
contract de colaborare. Ulterior, in functie de proiectele care vor fi

gestionate, in anul 2005, se urmareaste incadrarea a 3 persoane in stafful
permanent. Se preconizeaza ca parte din actualul staff va fi inlocuit.
4. Programul de pregatire a voluntarilor va continua si in anul 2005, incepand
cu luna martie. Concomitent, in baza protocolului de colaborare incheiat
cu Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Bucuresti vom asigura
stagiul de practica pentru un studentii din sectia de Asistenta Sociala.
5. Din luna martie 2005, se intentioneaza incadrarea a 2 persoane cu
experiza pe domenii sectoriala: analiza sociologica a datelor si scrierea
cererilor de finantare/managemetul proiectelor.
6. Iulia Mardare este, incepand cu luna decembrie 2004, coordonatorul
administrativ al Agentiei. Parte din vechile sale atributii au fost preluate
prin angajarea unui expert contabil, in persoana dnei Enulescu Cornelia.
Managementul intern al organizatiei revine drei Mardare. Supervizarea va
fi asigurata de catre directorul executiv. Pana la sfarsitul lunii ianuarie
2005, aceste modificari vor introduse si in Regulamentul de Ordine
Interioara.
Departamentul Imagine :
1. Realizarea unei brosuri trimestriale in care sa fie reliefata activitatea
Agentiei.
2. Completarea mapei de prezentare a Agentiei (activitati, proiecte, CVuri staff etc)
3. Realizarea pliantelor de prezentare a proiectelor pe care Agentia le
deruleaza.
4. Realizarea unor afise ale Agentiei, precum si a unor afise de
prezentare a proiectelor.
5. Realizarea paginii web in limba engleza ( acest serviciu a fost deja
contractat)
6. Participarea/organizarea la sesiuni de lucru/intalniri pe problematica
romilor.
7. Mediatizarea activitatilor derulate in mod constant.
Pentru consolidarea pozitiei Agentiei de Dezvoltare Comunitara
« Impreuna », si in spiritul parteneriatelor incheiate cu aceste institutii, dorim
initierea unor activitati comune cu :
• Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
• Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala
• Centrul European pentru Studii in Probleme Etnice(CESPE) –
Academia Romana
• Alianta Civica a Romilor
In paralel, dorim crearea/intarirea unor punti de comunicare/cooperare si cu
Secretariatul General al Guvernului/Agentia Nationala pentru Romi sau orice alta
institutie relevanta.

Procesul de luare a deciziei :
Conform statutului, Agentia « Impreuna » este coordonata de un Consiliu
Director care a fost numit in anul 2004.
Trimestrial, Directorul Agentiei va informa Consiliul Director asupra pasilor
intreprinsi. In caz de necesitate, aceste informari vor fi oferite ori de cate ori este
nevoie/se solicita acest lucru.
Iulia Mardare este coordonatorul administrativ al Agentiei Impreuna. Directorul
executiv va primi permament informatii asupra managementului intern al
organizatiei.
Trimestrial Agentia Impreuna va solicita un certificat fiscal din partea autoritatior
competente. Incepand cu anul 2005 se doreste realizarea unui audit financiar
anual.
Publicatii:
Pe langa brosurile Agentiei, pentru anul 2005, Agentia va (re)edita urmatoarele
materiale :
1. Dimensiuni ale participarii romilor pe piata muncii – varianta in limba
engleza.
2. Accesul romilor la servicii sociale
3. Dezvoltare comunitara in comunitatile de romi – practici pozitive.
4. Romii si politicile sociale din Romania.
Cooperare transfrontaliera :
1. Pentru anul 2005, dezvoltarea unor programe de dezvoltare
comunitara a comunitatilor de romi din Romania este o prioritate
pentru Agentia « Impreuna ». In acest sens au fost deja initiate
demersuri, cu sprijinul partenerului nostru Spolu International
Foundation - Olanda.
2. In mai 2005, Agentia va participa la lucrarile retelei ERGO care vor
avea loc in Olanda si Albania. Intarirea acestei retele va deveni un
obiectiv al Agentiei Impreuna.
3. In cadrul parteneriatului cu FSGG Spania, organizatia noastra va fi
partenera si in anul 2005 in proiectul international “Promovarea unor
politici eficiente de incluziune sociala a romilor”, proiect la care iau
parte ONG roma si institutii publice din Spania, Irlanda, Portugalia,
Grecia, Ungaria, Slovacia si Romania. Anul 2005 va include si cateva
vizite de lucru in tarile participante in proiect.
4. Deceniul de Incluziune a Romilor a fost si ramane o prioritate a
organizatiei noastre. Agentia Impreuna va fi prezenta la lansarea
Deceniului din 2 februarie 2005 si va concepe proiecte care vor face
obiectul licitatiilor pentru Implementarea obiectivele Deceniului.
Proiectele vor avea atat caracter national cat si international.
Foundraising:
Ca si in anul 2004, si in anul 2005, dorim sa abordam piata finantatorilor
intr-un mod cat mai coerent posibil.

Astfel inca din ianuarie 2004, 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 (ANR,
MMSS. SSPH etc) . Concomitent, vom urmari cu atentie piata « Finantorilor
mari » astfel incat Agentia sa poata depune proiecte pe Fondurile Phare, RPP,
Marshall Fund, Dutch Foundation, OSI, KirkAction Olanda etc. In acest sens,
Elena Macioi 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
deveni un nou punct de atractie.
In anul 2005, Agentia de Dezvoltare comunitara « Impreuna » isi propune sa
realizeze si sa implementeze proiecte si programe care sa ajute la :
•

•

•

Realizarea unui cadru optim de participare egală şi activă a romilor la
procesul de luare a deciziilor în ceea ce priveşte elaborarea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor referitoare la ei insasi
(policy papars);
Organizarea, la nivel local, a unor grupuri de lucru alcatuite din
reprezentanti formali si informali ai comunitatilor de romi, ai structurilor
descentralizate
ale
administratiei
centrale,
ai
organizatiilor
neguvernamentale ale romilor, în vederea evaluarii principalelor nevoi ale
comunitatilor de romi si aplicarea programelor .
Investirea preponderant în dezvoltarea capitalului social rom prin
susţinerea construcţiei instituţionale a societăţii civile rome la nivel local,
naţional şi internaţional

•

Îmbunătăţirea/deblocarea aplicarii legislaţiei privind protecţia socială şi
combaterea sărăciei.

•

Dezvoltarea lucrarilor publice de îmbunatatire a infrastructurii de bază şi
serviciilor în comunităţile de romi, incluzand si persoane rome aflate in
cautarea unui loc de munca ;

•

Desfasurarea de campanii publice de combatere a discriminarii in
prestarea de servicii publice.

•

Crearea de programe de formare/atestare vocationala, reconversie
profesionala pentru romi şi revalorizarea meseriilor tradiţionale ale romilor.

•

Adaptarea meseriilor tradiţionale rome la solicitarile pieţei

•

Includerea comunitatilor de romi in proiectele autoritatilor locale care
vizeaza dezvoltarea infrastructurii locale (locuinte, apa, canalizare, gaz,
drumuri etc).

•

Implicarea directa a romilor în programele guvernamentale de construire
si reabilitare a locuintelor.
Realizarea/implementarea unor proiecte de creare a locurilor de munca
pentru romi, inclusiv pentru femeia roma.

•

•
•
•
•

Sustinerea crearii unor ateliere mestesugaresti în comunitatile de romi,
prin care sa se asigure producerea si comercializarea obiectelor casnice
si de artizanat, precum si revitalizarea altor meserii traditionale.
Crearea unor Centre de Incluziune Profesionala pentru Romi, care sa
faciliteze angrenarea pe piata muncii a fortei de munca existente la nivel
comunitar.
Evaluarea nevoilor de pe piata muncii, astfel încat sa fie identificate
domeniile accesibile romilor;
Programe de construire a încrederii romilor in structurile de asociere la
nivel local si regional.

•

Conceperea si implementarea programelor de dezvoltare locala pe termen
scurt, in scopul realizarii dezvoltării durabile.

•

Identificarea de „mediatori” romi care sa pastreze legatura între
comunitatile de romi şi administratiile locale.

•

Organizarea şi desfasurarea cursurilor de formare continua a expertilor
romi din cadrul BJR, primarii, ONG-uri.

•

Diseminarea proiectelor de succes derulate de catre organizatiile romilor,
astfel încat să poata fi replicate la scara natională.

Acest lucru nu insemna ca
abordarea problematicii existente in
comunitatile de romi nu se va realiza intr-o maniera comprehensiva.
La sfarsitul lunii ianuarie 2005, va avea loc o intalnire la care se vor invita
si membrii Consiliului Director, si unde se va supune atentiei prezenta Strategie
Organizationala.
In lunile martie, iunie, septembrie si decembrie 2005, vor avea loc
sedintele ordinare ale Consiliului Director al Agentiei « Impreuna » in care se va
evalua stadiul de realizare a prezentei strategii. La aceste sedinte directorul
executiv va prezenta raportul narativ si financiar al Agentiei pe fiecare trimestru,
se vor emite recomandari si va avea loc o eventuala redefinire a obiectivelor
propuse, in functie de rezultatele obtinute.
Redefinirea obiectivelor nu poate avea loc in ceea ce priveste resursele
financiare pe care Agentia « Impreuna » si le propune sa le atraga in anul 2005.

