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Ultima zi de birou pe anul 2018. Un motiv pentru un scurt rezumat a activității din acest an:
- Sprijinit vreo 1000 de cadre didactice, din vreo 60 de școli și licee, prin formarea și oferirea
de materiale educaționale astfel încât să facă școala mai primitoare pentru copiii din
categorii vulnerabile;
- Dezvoltat programe în vreo 20 de comunități locale: renovat drumuri, construit locuri de
joacă, centre pentru tineri, pus apa etc. și chiar construit gard pentru cimitirul
neoprotestanților dintr-o comună cu un procent semnificativ de romi;
- Susținut 15 consilieri aleși romi să își reprezinte mai bine electorii;
- Dezvoltarea unei serii de povești despre puterea de a te bate cu limitele tale și a crede în
tine;
- Făcut evenimente despre diversitate la care au participat vreo 300 de studenți;
- Susținut dezvoltarea unei asociații a studenților romi din București;
- Lucrat cu inspectorii de pe științe sociale din toată țara pentru a pregăti predarea
informaților despre holocaustul și robia romilor;
- Contribuit la programul „Romania Educată”, capitolul de echitate;
- Pus umărul la mișcarea de coalizare a 71 de organizații rome în Adunarea națională a
organizațiilor neguvernamentala ale romilor;
- Creat draft de viziune strategică pentru romi 2019-2025, draft ce este supus discuției
Adunării Romilor;
- Susținut centru comunitar de la Sângeru de Pădure - Mureș;
- Dezvoltat studii, cercetări si analize care să sprijine argumentele pro-romi în noua
programare financiară 2020-2027;
- Prezentat viziunea noastră la nivel internațional – lărgirea cadrului de cooperare la
nivelul țărilor parte a Strategiei Dunării
- Dezvoltat o campanie de re-branding identitar – Likerom.ro
Am și făcut multe greșelii, însă la final de an speram ca cele rele să se spele și cele bune
să se-adune! Ceea ce vă dorim și vouă!

Gelu Duminică
Director executiv

Proiectele derulate în
2018
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Finanțator: UNICEF
Rolul Agenției
Împreună:
Implementator
Coordonator:
Alexandra Hosszu

ă

ță

Proiectul dorește să dezvolte capacitatea
reprezentanților autorităților locale (primării
și școli) din comunități în scopul atragerii de
fonduri suplimentare prin scrierea și
implementarea de proiecte.
În anul 2018, am reușit următoarele:
a) au fost scrise proiecte în peste 20 de
comunități;
b) am organizat două cursuri de formare
pentru școlile noi intrate în proiect;
c) am organizat două sesiuni în lunile
octombrie și decembrie pentru școlile
înscrise;
d) am oferit asistență tehnică școlilor
pentru proiecte, iar unele au fost depuse;

Comunitatea prin ochii
tinerilor

Rolul Agenției
Împreună:
Implementator
Coordonator: Delia
Stan
Finanţator: Aktion
Mensch prin Diakonie
Hamburg
Durată: 20 de luni
Parteneri: Centrul de zi
« Sfântul Dumitru »

Proiectul îsi propune reducerea riscului de
abandon școlar și a absenteismului pentru
copiilor înscriși la centrul din localitatea
Sîngeru de Pădure.
În anul 2018, am realizat următoarele:
1) crearea unui program de tip afterschool;
2) activități de educație remedială și nonformală cu elevii;
3) o masă caldă după finalizarea orelor de
curs pentru 24 de copii;
4) reducere de 70% a absenţelor în rândul
grupului de elevi implicați în activităţile
centrului;
5) îmbunătățirea vizibilă a situației școlare
pentru copiii din clasele I și a II-a.

ţ

Coali ia pentru romi:
elaborare

şi

monitorizare de
politici publice

Scopul acestui proiect este acela de a
crește capacitatea ONG-urilor și a
partenerilor sociali de a participa activ la
elaborarea și monitorizarea politicilor
publice vizând incluziunea romilor.

Rolul Agenției: Beneficiar
Durată: 24.05.2018 23.09.2019
Localizare: Nivel național
Finanțator: Proiect
cofinanțat din Fondul
Social European prin
Programul Operațional
Capacitate Administrativă
2014-2020, COD SIPOCA
333/ SMIS2014+ 110998

Rezultatele aşteptate urmăresc:
a) O capacitate crescută a ONG-urilor
şi partenerilor sociali de a se implica în
formularea şi promovarea de propuneri
alternative la politicile publice iniţiate de
Guvern;
b) Personal din ONG-uri şi parteneri
sociali instruiţi în domeniile monitorizare de
politici publici şi elaborare de politici
publice alternative;
c) Politici publice alternative în
domeniul incluziunii romilor elaborate;
d) O politică publică în domeniul
incluziunii romilor promovată şi acceptată.

Împuternicirea liderilor politici romi Promovarea cadrului legislativ care
favorizeaz

ă

comunitatea romilor

Durată: August 2017 –
Septembrie 2018
Rolul Agenției
Împreună:
Implementator
Coordonator proiect:
Gelu Duminica
Finanțator: Ministerul
Afacerilor Externe al
Olandei

Proiectul are ca obiectiv susținerea și determinarea implementării politicilor și
legislației care favorizează comunitatea romă.
Rezultatele proiectului sunt:
- 50 de participanți care au fost informați despre prioritățile legislative și oportunitățile de
finanțare care favorizează comunitatea romă;
- 15 consilieri locali romi care și-au îmbunătățit competențele în ceea ce privește
vorbirea publică, conducerea, negocierea și dezvoltarea comunității;
- 15 grupuri de inițiativă locale formate și mobilizate;
- 15 planuri de acțiune locale;
- 15 granturi pentru rezolvarea unei probleme prioritare pe comunitate;
- 15 comunități care dezvoltă un proces de colaborare cu autoritățile locale;
- 15 probleme locale rezolvate prin măsuri concrete;
- organizarea unei mese rotunde despre importanța dezvoltării comunității, pentru o mai
bună reprezentare a romilor la nivelul administrației locale.

ZefiR
Proiectul zefiR a început în anul 2013 și a ajuns în al șaselea an de proiect. Scopul
acestuia este reducerea disparităților dintre romi, alte grupuri defavorizate și populația
majoritară în mod durabil și tangibil, contribuind la incluziunea sociala a minorităților.
În anul 2018, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, în calitate
de partener în consorțiul zefiR, a facilitat procesul de consolidare a grupurilor de
inițiativă la nivel local, a susținut realizarea a trei inițiative și a oferit asistență tehnică
autorităților locale (din primării și școli) în scopul scrierii și implementării de proiecte.
Cele trei inițiative sprijinite au fost:
- crearea unui centru socio-medical la Târgu Cărbunești;
- realizarea unui parc de joacă la Piatra Olt;
- prelungirea copertinei unui second hand la Târgu Cărbunești.

Durată: 40 luni
Rolul Agenției Împreună:
Partener
Localizare: Dolj, Gorj, Olt
Finanțator: Fondul pentru
Incluziunea Romilor și a
altor grupuri dezavantajate,
în cadrul Programului de
Cooperare ElvețianoRomân
Coordonator proiect:
Andrei Constantin

Incluziunea Socială prin oferirea de servicii
sociale integrate la nivel comunitar –
Județul Bacău, componenta Promovarea
diversității în școală - Ce vrei să te faci
când vei fi mare?
Începută în 2011, iniţiativa „Ce vrei să te
faci când vei fi mare?” a evaluat pe
parcursul anilor, iar din 2016, întregul
demers vizează judeţul Bacău. Scopul
proiectului este de a crea cadrul necesar
școlilor pentru a promova
nondiscriminarea, diversitatea, respectul
și dezvoltarea abilităților non-cognitive
prin creșterea stimei de sine a elevilor.
În anul 2018:
- am format 272 de profesori în domeniul
educației incluzive de calitate din județele
Bacău si Constanța. Cadrele didactice
participante la cursurile de formare fac parte
din învățământul preșcolar, primar, gimnazial
și liceal;
- am creat o platformă pentru dialog
intercultural, ce își propune sa promoveze
poveștile a 100 de profesioniști romi
(www.likerom.ro);
- am identificat identificate o serie de
modele care apartin grupurilor vulnerabile
pentru a-și împărtăși poveștile de viață, iar
pe baza poveștilor modelelor de succes se
creează un film documentar și o broșură;
- am organizat evenimente in universitățile
din București și Cluj despre contribuția
romilor în spațiul românesc;
- am sprijinit implicarea asociațiilor locale
de studenți.

Rolul Agenției Împreună: Solicitant
Coordonator: Cătălina Olteanu
Finanţator: UNICEF România
Durată: 9 luni
Parteneri: UNICEF România, ANPCDEFP

Materiale educaționale
În cadrul proiectului, am creat șapte materiale educaționale în vederea promovării diversității în
școală: doua kit-uri (Promovarea diversității în școală, Kit pedagogic pentru educatori) și
"Zuralo și rotița fermecată" - povestea unui tânăr care vrea
să alunge vulpile rele din țara Caselor Verzi-Albastre, însă nu
știe cum. Bunicul său i-a spus să meargă la școală pentru a-și
pune rotița minții în funcțiune.

"Cântecul lui Zurali" - povestea unei fete foarte
deștepte căreia, însă, nu-i funcționeză rotița inimii.

”Nimeni nu zboară niciodată singur” este povestea unui
tânăr care face tranziția de la ciclul gimnazial la cel liceal,
dar și din mediul rural în mediul urban.

”Mario Incurca Tot” - povestea unui copil dislexic care devine un facetot datorită profesoarei Mintebună.

Caietul de ”Activități în țara Caselor Verzi-Albastre”
oferă oprtunitatea de a înțelege mai ușor poveștile prin
intermediul jocurilor și imaginilor.

ȘCOALA mEA tOLERANtă șI
iNCLUZIVă
Scopul proiectului „Şcoala mea tolerantă și incluzivă” este explicarea stereotipurilor
sociale despre romi prin promovarea istoriei și punerea la îndoială ipotezele actuale
referitoare la această minoritate etnică. Proiectul reprezintă o continuare a
proiectului Școala mea tolerantă prin care ne-am propus:
- Organizarea a 5 cursuri pentru 126 de inspectori școlari și profesori metodiști
pentru disciplina istorie și științe sociale instruiți în combaterea atitudinilor anti-roma
și promovarea diversității entice;
- Realizarea unor activități de diseminare realizate la nivel județean de către
participanții la cursurile de formare în domeniul istoriei si al științelor sociale;
- Îmbunătățirea unui kit pedagogic care să fie utilizat ca suport de curs pentru
profesori;
- Informarea și dezbaterea împreună cu 1000 de elevi de liceu cu privire la istoria
romilor și alte elemente care pot dezvolta atitudini de anti-roma.
Rolul Agenției Împreună: Solicitant
Coordonator: Cătălina Olteanu
Finanțator: Fundația
“Remembrance, Responsabilty and
Future”
Parteneri: Ministerul Educației
Naționale
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Creșterea incluziunii sociale a romilor prin acțiuni de
dezvoltare comunitară și advocacy

Rolul Agenției Împreună: Implementator
Coordonator: Cătălina Olteanu
Finanţator: Fundația Norwegian Church
Aid din Norvegia
Durată: Martie – Decembrie 2018

Scopul proiectului este promovarea diversității și toleranței față de minoritatea
romă asupra populației majoritare.
Ce am vrut sa obținem în anul 2018 prin intemediul proiectului:
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la percepția negativă asupra
romilor pe piața forței de muncă și a sistemului educațional de lansare a
rezultatelor cercetării efectuate în 2017 în rândul populației și autorităților
competente la nivel național;
• Promovarea educației incluzive dezvoltând un set de instrumente
educaționale implementate într-o singură școală în regiunea București-Ilfov și să
o disemineze ca o bună practică la nivel național folosind instrumentele de
campanie de advocacy;
• Încurajarea comunităților de romi să promoveze drepturile lor egale, inițierea
unui proces de soluționare a litigiilor de către o echipă de avocați romi și nonromi împotriva instituțiilor române.

rare
Proiectul își propune să consolideze capacitățile și cooperarea între
actorii participanți la integrarea romilor pe piața forței de muncă.
• Consolidarea cooperării instituționale între diferiți furnizori de servicii
publice;
• Promovarea, în rândul populației, a atitudinilor incluzive cu privire la
situația romilor pe piața muncii;
• Crearea de rețele inovatoare pentru împuternicirea romilor pe piața
muncii;
• Organizarea unei serii de campanii de sensibilizare la nivel European
și derularea unor proiecte pilot în țările partenere.

Durata: 16 luni
Rolul Agenției Împreună: Partener
Coordonator: Cătălina Olteanu

Tabara ”Me sem
Rom/Romni”
În tabăra din perioada 14-17 decembrie ne-am întalnit cu tineri romi alături de care am
împărtășit povești și ne-am inspirat din experiențele doamnelor Nicoleta Bițu și Cătălina
Olteanu. Am vorbit despre mișcarea roma, istoria romilor, situații în care apartenența la
etnia romă ne-a fost avantaj, dar și dezavantaj și importanța modelelor de succes în viața
noastră. Am lucrat la posibile planuri de activități care ar putea să răspundă nevoilor
tinerilor romi și nu în ultimul rând, am vorbit despre reprezentativitatea tinerilor romi, dorința
de implicare și puterea de a schimba. Cu ocazia celor patru zile petrecute împreună, am
format legături cu tinerii romi de care ne vom asigura că vor avea continuitate.

Rolul Agenției Împreună:
Organizator
Partener: Departamentul de
Relații Interetnice
Perioada: 14-17 decembrie
Locație: Sinaia

Ce am lasat în urmă...
„Participarea la tabăra a fost o experiență
superbă! Am cunoscut o echipă minunată,
formată din tineri talentați, cu spirit de echipă
și foarte bine organizați! Aceste patru zile mau făcut să conștientizez istoria grea pe care
strămoșii noștri au scris-o de-a lungul anilor.
Am avut-o în față pe prima femeie activist din
Romania,care ne-a împărtășit perioada sa de
activitate, am avut seri în care ne-am
cunoscut, am avut obiective de îndeplinit
,toate într-o atmosferă familială. mulțumesc
pentru ce am trăit acolo! ” - Vișean Cristina

„Experiența taberei a reprezentat, pentru mine
un punct de plecare. De ce am considerat-o
“scânteia” de care aveam nevoie? Pentru că am
avut ocazia să colaborez cu oameni frumoși,
implicați și sârguincioși. Mă bucur că am reușit
într-un timp scurt să formez legături strânse cu
ei, motivul fiind idealurile comune pe care le
aveam, tinerețea cugetului, care niciodată nu
ține cont de vârstă, doar de prezență și
implicare. Oamenii aceștia însetați de mai bine
mi-au demonstrat ca ÎMPREUNĂ putem”. Lavinia Alecu

Proiectul “Me som rom/romni” a
însemnat pentru mine o reînviorare
a ceea ce sunt! După o pauză
însemnată în activități și voluntariat
dedicate în principal semenilor mei,
acum pot să o iau de la capăt și nu
singură. Despre asta am învățat pe
parcursul a patru zile. Asociația
Studenților Romi din București
„Terni Godi”, susținută de Agenția
de Dezvoltare Comunitară
“Împreuna” este reînviorarea de
care eu și mulți alții au nevoie, am
simțit cum dorința de a pune umăr
lăngă umăr există și asta va face
ca lucrurile să fie mai ușoare!” Micu Ana-Maria

„Cand am aplicat pentru această Tabara
aveam în cap să cunosc oameni noi și să
creez conexiuni. Aceste două lucruri au fost
pe deplin satisfăcute, ba chiar mai mult, am
simțit foarte puternic sentimentul de
apartenență mai mult ca oricând. Felul cum sau desfășurat sesiunile de lucru, modul
colocvial unde te simți în siguranță creat de
către organizatori, întreg stafful tehnic,
abordarea problemelor, discursul personalizat,
limbajul familial - toate astea m-au facut să
mă simt important și a scos din mine inspirația
pentru lucruri mai bune. Vă mulțumesc pentru
că existați!” - Cristian Irimescu

„Cred că lucrurile nu se petrec niciodată
întâmplator, tocmai de asta știu că această
tabăra a venit la momentul potrivit: chiar când
aveam nevoie de motivație. Țin să vă
mulțumesc, în primul rand, pentru
profesionalismul și efortul de care ați dat dovadă
în organizarea și desfășurarea acestei tabere.
Mi-a plăcut foarte mult și cred ca fiecare
elev/student rom ar trebui să participe măcar o
dată. A fost foarte interesant, multă informație
nouă și activități captivante, integrative. Am
format prietenii care stiu ca vor dura mult timp de
acum încolo și sunt sigură ca vom face lucruri
minunate împreună!” - Florentina Manea

petrecerea de fapte
bune
CAMPANIA ”UN MOS AL TUTUROR”
De mai bine de 15 ani, la finalul fiecărui an, Fundaţia
Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” desfășoară
Campania “Un Moș al Tuturor” care își propune să aducă
magia sărbătorilor de iarnă în școlile în care Moș Crăciun
nu poate ajunge. Până în prezent, cu sprijinul donatorilor
noștri, Moșul Tuturor a ajuns la peste 3000 de copii din mai
multe zone sărace ale țării.
Anul acesta, campania a demarat cu a doua ediție a
Balului Caritabil Împreună aka Petrecerea de Fapte
Bune, de Ziua Drepturilor Omului, pe 10 decembrie, ocazie
cu care participanții la eveniment au fost generoși, au
celebrat diversitatea, au donat prin cumpărarea biletului la
eveniment fonduri pentru ca cei 92 de copii de la Grădinița
din Pietroșani, Județul Teleorman să primească dreptul la
bunăstare, educație și bucurie! Iar pentru că în sacul
Moșului au mai rămas daruri, după vizita la Pietroșani am
pornit spre satul Răsuceni, în județul Giurgiu, unde am
căutat să bucurăm pe cei mai puțin norocoși copii. Acțiunea
a avut mare succes având în vedere că nu a fost
planificată, fiind o surpriză și pentru Moș, și pentru copii, și
pentru noi. Și nu în ultimul rând, o parte din fondurile
strânse la Petrecerea de Fapte Bune au fost redirecționate
pentru cadourile a 70 de copii din satul Mășcăteni, comuna
Albești, județul Botoșani.
Împreună am adus, în prag de Sărbători, multă bucurie,
zâmbete și daruri unui număr de 156 de copii
din trei comunități sărace din România.
Vă mulțumim în numele Moșului, a copiilor, părinților și a
tuturor celor implicați în campania noastră!
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LikeRom - Comunitatea
profesioniștilor romi
Ecoul fiecărei povești de succes
LikeRom este o comunitate ce influențează pozitiv societatea
și aduce valoare în fiecare domeniu de activitate.
Ne dorim să promovăm 100 de profesioniști romi din toate domeniile
care vor spune povestea parcursului lor educațional și profesional.

Intră în comunitatea
noastră! Povestea ta
Această inițiativă a Fundației Agenția Împreună
poate ajuta și alți oameni
este creată pentru a prezenta poveștile de succes
a unor profesioniști încrezători și pentru a inspira să-și găsească chemarea!
Dacă vrei să oferi
o comunitate în a da exemple pozitive generației
inspirație și sentimentul
următoare.
de mândrie de a fi rom,
spune povestea ta și noi
o să o dăm mai departe!

Raport financiar 2018
Venituri

Evoluția bugetului în perioada 2008-2018

Echipa Noastră în 2018
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AJUTORUL TĂU
Alege să fii voluntar în Fundația Agenția Împreună și ajuți la dezvoltarea
comunității din care faci parte.
Avem nevoie de persoane active care sa dea viață valorilor în care
credem.
Scrie-ne la adresa office@agentiaimpreuna.ro sau contactează-ne la
Strada Slobozia nr 31, Sector 4, București sau la numărul de telefon 004
021 210 05 39
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În loc de încheiere...
Georgiana, 21 de ani, voluntar de mai bine de trei ani în cadrul Fundației. La sfârșitul anului 2 de
studii licențiale, imi surâde propunerea de a lucra în Fundație pe postul de Asistent manager. Propunerea a
venit atunci când mă așteptam cel mai puțin, dar când îmi doream cel mai mult. Așa a început primul meu
an în "câmpul muncii". Nu mi-a fost ușor să profesez. Era prima mea experiență profesională. Eram
foarte entuziasmată să învăț și îmi doream să fac cât mai multe lucruri, să simt că sunt utilă și că munca
mea dă roade. Încă de la început, oamenii de aici au crezut mult în mine, iar eu am luat asta ca pe o
oportunitate de a da tot ce e mai bun în mine și de a-i răsplati prin devotamentul meu. Însă am avut
momente în care am eșuat și am simțit că tot ce dau nu e îndeajuns. Probabil am fost prea dură cu mine.
Spun asta pentru că am primit întotdeauna încurajările de care am avut nevoie... Și am reușit să ma
dezvolt, atât personal, cât și profesional, dar întotdeauna cu sprijinul celor de lângă mine.
În curând am să împlinesc primul an în Fundație ca angajat, an în care am simțit că aici funcționăm
ca o familie și am înțeles că e în regulă să greșești, dar este nevoie să înveți din greșeli.
”Împreună” este locul unde găsești sprijinul de care ai nevoie și motivația de a schimba în bine societatea.
Cel mai important lucru din acest an a fost că am contribuit la promovarea educației incluzive de calitate
în școli, iar cea mai de preț amintire pe care o am este bucuria pe care am adus-o de Crăciun în
casele oamenilor din comuna Răsuceni, județul Giurgiu.
În final.... ÎMPREUNĂ suntem familie.

