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un proces continuu:




prin care se asigură că orice persoană, indiferent de experienţă
sau de circumstanţele de viaţă, reuşeşte să îşi atingă întregul
potenţial;
prin care societăţile caută să reducă inegalitatea, să promoveze
coeziunea socială şi să pună în echilibru drepturile şi
responsabilităţile individuale.

aceia care se află în situaţia de sărăcie şi excludere socială:




au acces la oportunităţi şi resurse necesare pentru a putea
participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală şi se
bucură de un standard de viaţă şi bunăstare care este considerat
a fi normal în societatea în care trăiesc;

participă la procesul de luare a deciziilor care afectează viaţa lor
de zi cu zi şi drepturile lor fundamentale.





problema romilor este o chestiune extrem de
complexă, cu rădăcini puternice în istoria acestei
populaţii şi care astăzi se manifestă în special prin
ceea ce denumim excluziune socială
abordarea problematicii comunităţilor de romi se
face mai degrabă la nivel global, neţinându-se
seama de elementul de diversitate existent în
această comunitate
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romii sunt populaţia cu risc foarte ridicat de sărăcie şi
excluziune socială, două treimi dintre romi trăind în stare de
sărăcie iar jumătate în stare de sărăcie severă
Ciclul vicios al sărăciei îi menţine pe romi în situaţii de
excludere socială, de la sistemul legal/democratic, la angajare
în muncă şi asigurări sociale, până la sistemul familial şi
comunitar
Consecinţele sunt dintre cele mai diverse, de la neparticiparea
la procesul alegerilor, accesul dificil la servicii de sănătate şi
alte servicii sociale, neangajarea în muncă în condiţii legale,
locuire în condiţii dificile, acces dificil la educaţie de calitate,
scăderea solidarităţii comunitare etc.

GLAR

Recomandare de politici publice I
- Perspectiva antidiscriminare

GUV/DPMN

2000

Cadrul Strategic al guvernului pentru
imbunatatirea situatiei romilor Reducerea saraciei / perspectiva
antidiscriminare

FCCR

Recomandare de politici publice II
- Perspectiva antidiscriminare

Antidiscriminare

Antidiscriminatre
Incluziune Sociala

GUV/Min. Inf. Publice /ANR

2001

Strategia guvernului Romaniei
pentru Imbunatatirea Situatiei
Romilor / HG430/2001

Reducerea saraciei

NOU - Strategia guvernului
Romaniei pentru Imbunatatirea
Situatiei Romilor / HG522/2006

Reducerea
saraciei
Incluziune Sociala

2006

2001

2006

Administratie Publica si Dezvoltare
comunitara

Administratie Publica si Dezvoltare comunitara
Comunicare si participare civica

Locuire

Locuire

Securitate sociala
Sanatate

Sanatate

Economic

Economic, Securitate Sociala

Justitie si ordine publica

Justitie si ordine publica

Pritectia copilului

Protectia copilului, Educatie, Cultura si Culte

Educatie
Cultura si culte
Communicare si participare
publication

Plan General de Măsuri 2006-2008
• fără evaluare a implementării
• fără actualizare

JIM

promovarea incluziunii
sociale şi combaterea
sărăciei

GUV/Comisia Europeana

2005

“Problema-cheie a segmentului de romi este
slaba participare pe piaţa formală a muncii”

PND

document politic de
planificare comunitară

GUV/Comisia Europeana

2007-2013

•Priorităţi strategice şi programare financiară Multianuală
•
Axe prioritare
•
Domenii Majore de interventie
o Creşterea ratei de participare şcolară a copiilor romi;
o Creşterea numărul de romi încadrati pe piaţa muncii (în special femei);
o Creşterea numărului de profesionişti – mediatori sanitari şi formatori;
o Eliberarea actelor de identitate pentru 80% din populaţia roma;
o Creşterea numărului de parteneriate strategice încheiate între Agenţia
Naţională pentru Romi şi structurile sale regionale, ministerele de resort,
instituţii, etc. cu responsabilităţi în implementarea măsurilor privind
incluziunea social ă a romilor.









POSDRU – relevanță ridicată pentru problemele comunităților de
romi
Celelalte POS abordează marginal problematica romă, prin criteriile
orizontale
Fondul Social European (FSE) - reducerea decalajelor majore în
domeniile educaţiei, formării profesionale şi ocupării cetăţenilor
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul European
de Agricultura şi Dezvoltară Rurală (FEADR)
◦ ameliorarea situaţiei locative
◦ infrastructura şi acces la utilităţi
◦ oportunităţi de dezvoltare economică a comunităţilor
dezavantajate cu o populaţie importantă de romi.












Lipsa resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor
proiectelor - contribuţie proprie, rulaj, TVA
Rambursare întârziată
Acumularea unor datorii faţă de bugetul de stat
Nerecuperarea până în acest moment a TVA
Legislaţia “neprietenoasă”, schimbătoare
Dificutăţile partenerilor publici în derularea proiectelor
Lipsa de experienţă şi de capacitate organizaţională
Cantitatea mare de documente ce trebuie produse
Etc.
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L@EGAL 2 – investiţie europeană pentru viitorul romilor din România
Co-finanţat prin: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013
Buget: 4.193.838, 60 RON
Parteneri: Fundaţia Soros România, Centrul de Resurse si Formare in
Profesiuni Sociale PROVOCATIE
Perioada de implementare: septembrie 2009 – august 2011
OBIECTIVE
Cresterea nivelului de pregătire profesională şi calificarea ca experţi
locali pe problemele romilor a 150 de persoane de etnie romă
angajate la nivelul autorităţilor publice locale din România.
Sprijinirea fundamentării, la nivel de evaluare ex-ante, a politicilor
publice de ocupare a populaţiei de romi din România.
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Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din regiunile de dezvoltare
Nord-Vest şi Centru România
Co-finanţat prin: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013
Buget: 14.016.116 RON
Parteneri: Fundaţia Soros România, Centrul de Resurse şi Formare în
Profesiuni Sociale PROVOCAŢIE
OBIECTIVE:
Crearea a 36 de grupuri de iniţiativă interetnice pentru a determina o
schimbare pe termen lung în domeniul dezvoltării comunitare şi al relaţiilor
interetnice.
Creşterea capacităţii antreprenoriale a organizaţiilor comunitare şi membrilor
comunităţii în rândul a 36 comunităţi de romi din regiunile Nord-Vest şi
Centru.
Facilitarea accesului la cursuri de formare profesională a membrilor
comunităţii de romi din 36 de localităţi din regiunile Nord-Vest şi Centru
(750 cursuri calificare, 15o certificare competenţe).
Creşterea numărului de elevi romi care termină ciclul gimnazial superior şi
acced spre cursuri liceale şi şcoli profesionale din 36 de comunităţi.

Mulțumiri

