Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Str. Mihai Eminescu, Nr.160, Sector 2, Bucuresti,
tel / fax 021.210.05.39, e-mail: office@agentiaimpreuna.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
Privind realizarile Agentiei de Dezvoltare Comunitara „Impreuna” in aplicarea
Strategiei de Imbunatatire a Situatiei Romilor din Romania
H.G. 430/2001
Scurta prezentarea a organizatiei:
Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” este o organizatie nonguvernamentala de tip
fundatie care a obtinut personalitate juridica la data de 24.09.1999 prin incheierea nr. 93 a Judecatoriei
Tribunalului Brasov.
Misiunea Agentiei este orientata in vederea pastrarii si afirmarii personalitatii romilor, prin activitati
de cercetare, documentare si difuzare , elaborare si implementare a politicilor sociale in folosul romilor.

Principale obiective:
⇒ dezvoltarea comunitatilor de romi si a proceselor de dezvoltare, in contextul drepturilor civile, sociale,
politice si economice.
⇒ dezvoltarea relatiilor de cooperare si parteneriat cu asociatii private, publice, nationale si
internationale, specializate in cercetarea si implementarea programelor sociale pentru romi

Activitati derulate in perioada 2001 – 2005
Agentia de Dezvoltare Comunitara « Impreuna » a fost activa inca din faza de concepere a
Strategiei de Imbunatatire a Situatiei Romilor din Romania, desemnandu-si reprezentati in Grupul de
Lucru al Asociatiilor Rome si fiind membra a Conventiei Cadru a Romilor, partenerul Guvernului
Romaniei in realizarea/implementarea Strategiei.
Din momentul in care Guvernul Romaniei a aprobat Stategia de Imbunatatire a Situatiei
Romilor din Romania, prin HG 430/2001, Agentia a conceput/sustinut/implementat o serie de proiecte si
programme care au vizat aplicarea masurilor prevazute in Planul General de Masuri al HG 430/2001.
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Proiecte derulate in perioada 2001 – 2005.

1. « Dezvoltare comunitara in comunitatea de romi din localitatea Traian, judetul Ialomita »,
Finantator : UE, prin fondul de Imbunatatire a Situatiei Romilor
Valoarea proiectului: 25,385 euro

Obiectivele proiectului
Imbunatatirea conditiilor de viata in localitatea Traianu, prin implementarea unor initiative in domeniile
prioritare pentru comunitatea de romi din Traian : activitate generatoare de venit – crearea locurilor de
munca (agricultura), sanitar (cabinet medical), juridic (cabinet juridic).

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 55, capitolul Economic, care prevede « …. Realizarea activitatilor generatoare de venit si
mici afaceri pentru familiile si comunitatile de romi ».

•

Punctul 46, capitol Sanatate, care prevede « … proiecte de informare sanitara, consultanta
medicala… »

•

Punctul 68, capitolul Justitie si Ordine Publica, care prevede « …educarea juridica a populatiei de
romi… »

2. Introducerea curentului electric, emitere carti si acte de identitate la Nusfalau
Finantatori: Spolu International - Olanda
Suma: 8,000 NLG

Obiectivele proiectului:
•

Introducerea curentului electric pentru 15 familii de romi din localitatea Nusfalau

•

Emiterea a 40 de carti de identitate si 90 certificate de nastere .

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 26, capitolul Locuinte, presupune « …asigurarea conditiilor normale de locit in
zonele populate de romi (energie electrica, apa potabila, gaz metan, salubrizare)»
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•

Punctul 30, capitolul Securitate Sociala, «… plan de obtinere… a actelor de identitate si
stare civila »

3. Formarea Retelei Parteneriale intre ONG-urile romilor, expertii BJR, MIP- ONR, pentru
implementarea H.G 430/2001.
Finantator: Guvernul Romaniei - Ministerul Informatiilor Publice
Suma: 1. 221.231.500 Lei.

Obiectivele proiectului
Dotarea cu echipament informaric (calculator si imprimanta), pentru expertii pentru problemele romilor din
cele 42 de Birouri Judetene pentru Romi.

4. Mai mult decat pamant
Finantator : Centru de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Suma: 3000 USD

Obiectivele proiectului
Crearea locurilor de munca pentru etnicii romi din Traian - Ialomita, prin implementarea unei activitati
agricole.

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 55, capitolul Economic, care prevede « …. Realizarea activitatilor generatoare de venit si
mici afaceri pentru familiile si comunitatile de romi ».

5. Un mediu mai bun si mai sanatos
Finantator: Centru de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Suma: 3000 USD

Obiectivele proiectului
Renovarea a 6 case din comunitatea de romi din Nusfalau, judetul Salaj

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
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•

Punctul 25, Capitolul Locuinte, „...programe de reabilitare a locuintelor si a mediului incojurator...”

6. Agentie de Plasare a Fortei de Munca pentru romi in orasul Plopeni, judetul Prahova
Finantator: Centru de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Suma: 3000 USD

Obiectivele proiectului
•

Crearea unei Agentii de Plasare a Fortei de Munca in cadrul primariei Plopeni, jud Prahova.

•

Organizarea unei burse a locurilor de munca pentru cetatenii de etnie roma din zona Plopeni.

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001 :
•

Punctul 35, Capitolul Securitate Sociala, “…facilitarea accesului pe piata muncii a romilor, mai
ales a celor care au cursuri de calificare si formare profesionala”

7. Plan national de actiune pentru dezvoltarea locala a comunitatilor de romi
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Access B7-300
Suma: 14,664 Euro

Obiectivele proiectului
Pe termen scurt
Instruirea a 100 de persoane din 10 de localitati din Romania in planificarea sectoriala a domeniilor de
interventie prioritara stabilite in HG 430/2001.
Pe termen mediu
Includerea in agenda de lucru a Consiliilor Judetene a proiectelor elaborate, cu scopul obtinerii
consensului participarii si inluderii in lista de prioritati in distribuirea resurselor.
Pe termen lung
Includerea in sfera de interes prioritar a programelor nationale ale Guvernului Roman a
optiunilor/prioritatilor comunitatilor locale, inclusiv a romilor.
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Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 9, din Masuri Organizatorice, care prevede „... cursuri de instruire a personalului din
cadrul CM, BJR, CLR, in vederea dobandirii abilitatilor de a gestiona proiecte.... si de a
implementa Strategia....”

•

Punctul 121, capitolul Comunicare si participare civica, care prevede „participarea liderilor romi la
procesul de luare a deciziilor.....”

8. Racordarea la reteua de apa a Comunitatii de romi din localitatea Gagesti, jud Vrancea
Finantator: Cooperation Dutch Foundation
Suma: 8000 NLG

Obiectivele proiectului
Racordarea la reteua de apa a comunitatii de romi din localitatea gagesti, jud. Vrancea

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 26, capitolul Locuinte, presupune « …asigurarea conditiilor normale de locuit in
zonele populate de romi (energie electrica, apa potabila, gaz metan, salubrizare)»

9. Editarea “Cartii cartii asistentului personal al persoanei cu handicap de etnie roma”
Finantator : Ministerul Informatiilor Publice
Suma: 116.000.000 lei

Obiectivele proiectului:
Editarea “Cartii cartii asistentului personal al persoanei cu handicap de etnie roma”.

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 40, Capitolul Securitate Sociala, „....sprijinirea... a unui program de formare
profesionala a insotitorilor romi pentru persoanele cu handicap”

•

Punctul 53, capitolul Sanatate, care prevede “…recrutarea si formarea mediatorilor
sanitari, infirmierelor, asistentelor medicale … din randul comunitatilor de romi”
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10. Copiii nostri, viitorul nostru
Finantator : UNICEF
Suma: 28.900 USD

Obiectivele proiectului
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.

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 86, capitolul Educatie, «...plan de stimulare a participarii scolare… »

•

Punctul 92, capitolul Educatie, «… organizarea unor intalniri (bilunare) intre parintii elevilor romi si
cadrele didactice…in vederea incurajarii participarii scolare »

•

Punctul 96, capitolul Educatie,, « .. program de pregatire suplimentara pentru elevii romi ..»

•

Punctul 98, capitolul Educatie, « Asigurarea unei mese/zi…. »

11. Facilitarea accesului romilor pe piata muncii
Finantator – EU prin fondul Dezvoltarea Societatii Civile, componenta 4 Roma
Suma :41.306 Euro

Obiectivele proiectului:
1. Inventarierea actiunilor/politicilor existente in Romania, cu privire la gradul de ocupare a
romilor , inclusive pe piata competitiva, 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.
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Obiectiv Specifice:
o

Campanie de informare asupra potentialului comunitatilor de romi de a aborda piata
muncii.

o

Programe de instruire intensiva si eliberare de diplome de calificare pentru romii cu
ocupatii traditionale.

o

Formare in meserii cautate pe piata competitiva, pentru tinerii romi fara ocupatie. (inclusiv
femei)

3. Elaborarea unui raport de evaluare/recomandari privind politicile si programele de facilitare
a accesului romilor pe piata muncii.

Initiativa 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 »

12. Constructie centru de reintegrare pentru tinerii romi proveniti din centrele de plasament
Finantator – Dutch Foundations
Suma : 52.000 Euro

Obiective :
•

Constructie unui centru de reintegrare pentru 12 tineri romi, cu varsta peste 18 ani, proveniti din
centrele de plasament, in localitatea Sangeru de Padure, judetul Mures.

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001 :
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•

Punctul 81, capitolul Protectia Copilului, « …dezvoltarea unor proiecte de promovare a
alternativelor de tip familial pentru copii institutionalizati »

13. Copiii nostri, viitorul nostru II
Finantator : UNICEF
Suma: 28.470 USD

Obiective:
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 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 ;

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001 :
•

Punctul 86, capitolul Educatie, «...plan de stimulare a participarii scolare… »

•

Punctul 92, capitolul Educatie, «… organizarea unor intalniri (bilunare) intre parintii elevilor romi si
cadrele didactice…in vederea incurajarii participarii scolare »

•

Punctul 96, capitolul Educatie,, « .. program de pregatire suplimentara pentru elevii romi ..»

•

Punctul 98, capitolul Educatie, « Asigurarea unei mese/zi…. »

15. Roma Education Support
Finantator : Lubrificants UK Limited - British Petrolium
Suma: 36,000 USD

Obiective:
1. Organizarea unui program de pregatire prescolara pentru 20 de copii romi din Nusfalu/Salaj si
Glina/Ilfov

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001 :

8

Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Str. Mihai Eminescu, Nr.160, Sector 2, Bucuresti,
tel / fax 021.210.05.39, e-mail: office@agentiaimpreuna.ro

•

Punctul 86, capitolul Educatie, «...plan de stimulare a participarii scolare… »

•

Punctul 96, capitolul Educatie,, « .. program de pregatire suplimentara pentru elevii romi ..»

•

Punctul 98, capitolul Educatie, « Asigurarea unei mese/zi…. »

16. Plan de dezvoltare locala a comunitatilor de romi din Judetul Prahova
Finantator : KerkinActie
Suma: 23,000 Euro

Obiective :
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 romi joaca un rol activ.
3. Activizarea comunitatilor de romi, in sensul participarii active la deciziile care ii privesc

Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001 :
•

Punctul

14,

capitolul

Masuri

organizatorice:

“

Prezentarea

de

catre

organizatiile

nonguvernamentale a proiectelor care raspund directiilor de actiune cuprinse în Strategia
guvernamentala pentru îmbunatatirea situatiei romilor”
•

Punctul 15, capitolul Masuri organizatorice” “Selectia proiectelor si acordarea de asistenta
financiara si tehnica în implementarea acestora”

•

Punctul 17, capitolul Administratie publica si dezvoltare comunitara, “Organizarea de întâlniri
lunare ale primarilor cu liderii comunitatilor de romi, în vederea identificarii si rezolvarii
problemelor cu care se confrunta romii, în conformitate cu prevederile Strategiei Guvernului de
îmbunatatire a situatiei romilor”

•

Punctul 26, capitolul Locuinte, “Elaborarea unui program de finantare guvernamentala si/sau în
parteneriat, a firmelor de stat sau private si a organizatiilor nonguvernamentale, pentru proiecte
locale care vizeaza asigurarea conditiilor normale de locuit în zonele populate de romi (energie
electrica, apa potabila, canalizare, gaz metan, salubrizare)”
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•

Punctul 29, capitolul Locuinte, “ Finantarea partiala a proiectelor care vizeaza lucrari reabilitare a
locuintelor sau de constructia de locuinte în comunitatile de romi”.

17. Centru de monitorizare a accesului romilor la serviicii sociale
Finantator: Kerkinactie
Suma: 20,000 Euro

Obiective:
1. Reliefarea stadiului de accedere a romilor la serviciile sociale, in 7-10 judete din Romania.
2. Evaluarea impactului pe care diverse proiecte si programe derulate in aceste locatii le-au avut in
sensul imbunantatirii accesului romilor la serviciile sociale.
3. Conceperea unui set de recomandari, sub forma unui/unor plan(uri) de actiune, care poate fi
folosit de catre toti actorii interesati de domeniu (institutii nationale, internationale, ONG-uri, donori
etc).
Initiativa a raspuns urmatoarelor puncte cuprinse in Planul General de Masuri al HG 430/2001:
•

Punctul 16, capitolul Masuri Organizatorice: « Evaluarea stadiului de implementare a Stretegiei
Guvernamentale de imbunatatire a situatiei romilor…… »

•

Punctul 32, Capitolul Securitate Sociala : « Monitorizarea si evaluarea… accesului cetatenilor
romani de etnie roma la serviciile publice…. »

•

Punctul 122, Capitolul Participare Civica : « Prezentarea de catre liderii organizatiilor de romi a
unui raport anual de evaluare a modului de aplicare a Strategiei…… »

18. Centru de Incluziune Progesionala pentru Romi (CIPR)
Finantator: UE, prin programul Dezvoltarea Societatii Civile
Suma: 50.075 Euro din care 43,780 Euro (87,43%) contributia UE

Obiective :
Obiectiv 1. Infiintarea unui Centru de Incluziune Profesionala pentru Romii din Bucuresti in cadrul
organizatiei Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” , pe o perioda de 2 luni.
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Obiectiv 2. Inventarierea nevoii de ocupare/a breslelor profesionale pentru romii din municipiul Bucuresti
pe o perioada de 2 luni.
Obiectiv 3. Implementarea, pe o perioada de 5 luni , a unui exemplu de buna practica in domeniul
ocuparii romilor, care sa corespunda calificarilor, abilitatilor lor profesionale.

Initiativa 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 »

In paralel cu implementarea acestor initiative, Agentia de Dezvoltare Comunitara « Impreuna » a fost
partener/a sprijinit si alte proiecte si programe/initiative derulate de catre institutii publice/organizatii
rome care au contribuit la dezvoltarea societatii civile rome din Romania:

1. Instruire pentru Europa – solicitant Biroul Judetean pentru Romi – Botosani. Rolul Agentiei
Impreuna a fost acela de a instrui 25 de consilieri romi din cadrul primariilor din judetul Botosani in
Dezvoltare comunitara, Scrierea si managementul proiectelor PHARE, Comunicare publica,
Legislatie in domeniul protectiei minoritatilor nationale.
2. Plan de dezvoltare locala in Traian, Ialomita – solicitant Asociatia Femeilor Intreprinzatoare din
Traian. Rolul Agentiei a fost acela de monitor/evaluator/trainer a programului de dezvoltare
comunitara care se desfasoara in aceasta localitate.
3. Instruirea staff-ului Asociatiei Romilor Lingurari – Botosani in Dezvoltare Comunitara si
Legislatie in domeniul protectiei minoritatilor nationale.

11

Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Str. Mihai Eminescu, Nr.160, Sector 2, Bucuresti,
tel / fax 021.210.05.39, e-mail: office@agentiaimpreuna.ro

4. Bursa Locurilor de Munca pentru Romi – organizator Agentia Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca. Rolul Agentiei a fost de partener activ in organizarea/implementarea acestei
actiuni.
5. Pregatire Complexa pentru Tineri Romi – program dezvoltat de catre Centrul de Resurse
pentru Comunitatile de Romi Cluj. Agentia Impreuna a asigurat partea de instruire a tinerilor
cursanti in Dezvoltare Comunitara.
6. Realizarea Memorandumului de Incluziune Sociala (JIM) – Agentia Impreuna a fost printre
putinele organizatii rome care au oferit comentarii, solutii si feedback la documentele elaborate de
catre MMSSF.
7. Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR) – Alaturi de alte doua organizatii (Romani
CRISS si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj), Agentia Impreuna a pus bazele
ACRR. Alianta este inca in proces de constructie.
Agentia de Dezvoltare Comunitara « Impreuna » este reprezentata in Comisia Ministerala pentru Romi
din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si a Familiei.
Pentru perioada 2005 –2007, activitatea organizatiei noastre va fi centrata in sensul dezvoltarii
comunitatilor de romi, actionand, ca si pana acum, in urmatoarele domenii :

-

Recunoasterea comunitatilor de romi ca parteneri activi si reali, care trebuie consultati si
implicati în luarea deciziei;

-

Imaginarea/implementarea unor strategii de dezvoltare comprehensiva, in parteneriat cu
autoritatile publice, astfel încît consultarea si implicarea comunitatilor rome sa fie asumata de
toti actorii care concep politici sociale si economice si de toti furnizorii de servicii publice;

-

Imbunatatirea accesului cetatenilor romi la resurse si asistenta, astfel încît acestia sa fie
capabili sa participe efectiv la luarea deciziei;

-

Schimbarea opticii grupurilor profesionale, în sensul asumarii unei mai mari atentii fata de
nevoile, prioritatile si ideile pe care comunitatea roma le exprima.

In acest sens Agentia de Dezvoltare comunitara « Impreuna » isi propune sa realizeze si sa
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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 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;
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•

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.

Intocmit azi 03.07.2005
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