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Odată cu împlinirea a 10 ani de la înfiinţare, îmi 

revine plăcuta sarcină de a exprima câteva gânduri legate de 
activitatea Fundaţiei Ruhama de-a lungul timpului.  
 

Privind către numărul beneficiarilor din programele 
Fundaţiei, mă aşteptam entuziast să văd cum, de la an la an, 
numărul acestora scade, pe măsură ce Fundaţia, alături de 
partenerii şi colaboratorii săi, reuşea să ofere soluţii la 
problemele cu care cetăţenii se confruntă. Cu o echipă deja 
extinsă, zi de zi, zeci de cetăţeni sunt asistaţi în mod direct sau se află în contact cu 
membrii echipei Fundaţiei, sporind numărul celor care beneficiază de serviciile şi 
programele organizaţiei. Doar numele acestora indică faptul că sunt de fiecare dată 
alţii. Problemele se regăsesc în acelaşi spectru al nevoilor: sociale, educaţionale, 
economice, informaţionale.  

 
Lor doresc să le mulţumesc în primul rând. Oamenilor care nu încetează să 

lupte pentru a-şi rezolva problemele, colegilor din Fundaţie care nu au încetat să 
creadă în misiunea organizaţiei chiar dacă unele momente au fost cu adevărat dificile, 
dumneavoastră colaboratori şi parteneri, reprezentanţi ai instituţiilor locale, judeţene 
şi centrale pentru dialoguri constructive, pentru efortul de a adapta politici publice şi 
programe la nevoia în schimbare a cetăţenilor. Şi dumneavoastră, reprezentanţi ai 
antreprenoriatului local, şi celor care aţi găsit de cuviinţă să oferiţi sprijin logistic, 
uman sau financiar propunerilor noastre de a contribui la procesul de îmbunătăţire a 
condiţiilor de viaţă ale semenilor noştri, vă mulţumim.  
 

La 10 ani de la primele activităţi timide ale Fundaţiei Ruhama, sărbătorim azi 
realizările organizaţiei şi suntem preocupaţi ca din experienţele trecute, fie ele succese 
sau încercări mai puţin reuşite, să învăţăm să devenim mai buni în anii care ne stau 
în faţă. Reprezentarea beneficiarilor programelor noastre rămâne în continuare 
motivaţia întregii echipe interdisciplinare de lucru a Fundaţiei Ruhama. 
 
 
 

Marian Daragiu 
Preşedinte 
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Numele organizaţiei:  FUNDAŢIA RUHAMA  
 
 
Adresa:    B-dul Gen. Magheru nr. 21, Ap. 159 
    Oradea 410057 
    Jud. Bihor, România 
    Tel.: (004) 0259 456 180 
     (004) 0359 410 236 
    Fax:  (004) 0259 456 180 
    E-mail: fundatia_ruhama@rdslink.ro 
     office@ruhama.ro 
    Web:  www.ruhama.ro 
 
Preşedinte:   sociolog Marian Daragiu  
 
 
Misiunea 

Creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţilor, a grupurilor, a familiilor şi a persoanelor defavorizate din punct de 
vedere social, educaţional, medical şi economic. 

 
Scopul 

Iniţierea şi implementarea de servicii în domeniul asistenţei sociale, medicale, dezvoltării comunitare, îmbunătăţirii 
situaţiei romilor, având ca beneficiari: copii, familii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, romi, persoane dependente de 
consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fără venituri sau cu 
venituri mici, persoane fără adăpost, bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, grupuri sociale marginalizate, 
defavorizate, precum şi alte persoane aflate in situatie de risc social.  

 
Obiectivele pe termen lung ale organizaţiei sunt: 

• Iniţierea şi crearea de programe de dezvoltare comunitară 
• Iniţierea şi crearea de programe de formare profesională a adulţilor 
• Iniţierea şi crearea de programe de informare, consiliere, mediere a forţei de muncă 
• Dezvoltarea de servicii şi crearea de unităţi în domeniul asistenţei sociale, socio-medicale şi medicale  

 
Consiliul Director al organizaţiei este alcătuit din trei membri: asistent social, sociolog şi manager de companie. 
 
 
Organizarea internă şi activităţi 

 
1. Compartimentul de servicii sociale şi medicale, în cadrul căruia funcţionează: 

 Serviciul de asistenţă  la domiciliu a vârstnicilor - serviciu acreditat 
 Serviciul de îngrijiri medicale la domiciu - serviciu autorizat şi acreditat 
 Serviciul de asistenţă şi recuperare la domiciliu a persoanelor cu handicap - serviciu acreditat 

 
2. Compartimentul de Dezvoltare Comunitară: 

 Programe de dezvoltare comunitară la nivelul judeţului Bihor 
 
3. Compartimentul de Informare, Consiliere şi Medierea Forţei de Muncă:  

 Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea – serviciu acreditat 
 Serviciul de informare, consiliere şi mediere a forţei de muncă – în curs de acreditare 

 
4. Compartimentul de Programe de Formare Profesională a Adulţilor:  

 Furnizor autorizat pentru cursul de calificare îngrijitor bătrâni la domiciliu 
 Furnizor autorizat pentru cursul de calificare îngrijitor de copii 
 Furnizor pentru cursul de calificare lucrători sociali (în curs de autorizare) 
 Furnizor pentru cursul de iniţiere în conceperea şi redactarea cererilor de finanţare (în curs de autorizare) 
 Furnizor pentru cursul de specializare în ocupaţia de formator (în curs de autorizare) 
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Categorii de beneficiari ai organizaţiei: 
 Cetăţeni din municipiul Oradea  
 Cetăţeni din judeţul Bihor 
 Persoane vârstnice din municipiul Oradea 
 Persoane cu handicap din municipiul Oradea 
 Copii aflaţi în situaţie de risc social 
 Membrii comunităţilor de romi din judeţul Bihor 
 Persoane în căutarea unui loc de muncă 

 
Principalii finanţatori ai organizaţiei sunt: 

 Fundaţia Carpatica – Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice 
 Programele Phare ale Uniunii Europene 
 The Balkan Trust for Democracy 
 Fundaţiile Olandeze pentru Cooperare în Europa Centrală şi de Est 
 Ambasada Canadei la Bucureşti 
 Fondul Român de Dezvoltare Socială  
 Primăria Municipiului Oradea 
 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 
Parteneri şi colaboratori locali ai organizaţiei: 

 Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO) 
 Agenda Locală 21 
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) 
 Asociaţia Deficienţilor Locomotori 
 Biroul Judeţean pentru Romi 
 Casa de Sănătate Bihor 
 Catedra de Sociologie a Universităţii din Oradea 
 Centrul de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor (CCEA) din cadrul Universităţii din Oradea 
 Consiliul Judeţean Bihor 
 Consiliul Local Oradea 
 Consiliul Local Sânmartin 
 DGASPC Oradea 
 Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (DMSSF) 
 Direcţia de Sănătate Publică (DSP) 
 Facultatea de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Universităţii din Oradea 
 Fundaţia Albin 
 Fundaţia Alternative România 
 Fundaţia Carpatica – Fondul pentru Dezvoltarea Euroregiunii Carpatice 
 Fundaţia Ecotop 
 Fundaţia Hospice Emanuel 
 Fundaţia People to people 
 Fundaţia Pro Deo 
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
 Poliţia Municipiului Oradea 
 Primăria Comunei Sânmartin 
 Primăria Municipiului Oradea 
 Primăria Oraşului Aleşd 
 Primării şi Consilii Locale din judeţul Bihor 
 Romarketing 
 SUPHAR 
 Universitatea Emanuel 
 Universitatea Partium 

... şi alte instituţii şi organizaţii de la nivel local şi central 
 



proiecte de succes



 
6

     1 
 
 Titlul proiectului BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI - ORADEA 
 Finanţator Programele PHARE – Dezvoltarea Societăţii Civile 
 Parteneri Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO) a Primăriei Municipiului Oradea, Fundaţia Carpatica - Fondul 
de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, Agenda Locală 21 
 Locul de desfăşurare  Judeţul Bihor, Municipiul Oradea 
 Perioada de derulare 18 Octombrie 2002 – prezent 
 Buget 105.235 EURO 

  
Rezumat 
Datorită accesului limitat la informare şi consiliere a cetăţenilor, a persoanelor sărace, defavorizate şi a celor cu un nivel redus de 
instruire, rata sărăciei şi scăderea constantă a nivelului de trai au luat amploare în rândul categoriilor sărace şi vulnerabile ale 
Municipiului Oradea. Înfiinţarea BCC în Oradea vine în sprijinul cetăţenilor, beneficiari directi şi indirecţi, facilitându-le accesul la 
informaţii transpuse într-un limbaj comun, în vederea cunoaşterii de către aceştia a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au conform 
legislaţiei în vigoare, a instituţiilor publice şi private abilitate în soluţionarea situaţiei de criză cu care se confruntă. Asigurarea la 
sistemul de sănătate, Legea venitului minim garantat, Înregistrarea tardivă a copiilor, Protecţia copilului aflat în dificultate, Spaţiul 
locativ, sunt o parte dintre problemele specifice pentru care cetăţenii se pot adresa BCC-ului. Experienţa Fundaţiei Ruhama în 
domeniile vizate se bucură de recunoaştere la nivelul întregului judeţ.  
Scop 

Prin misiunea lui, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni stimulează participarea cetăţenească la viaţa comunităţii: «Nimeni 
nu trebuie să sufere din cauza lipsei de cunoştinţe despre drepturile şi responsabilităţile pe care le are şi despre serviciile 
sociale la care are acces». Serviciile de informare şi consiliere de tip BCC au drept scop sprijinirea cetăţenilor în exercitarea 
drepturilor şi obligaţiilor lor şi în rezolvarea unor probleme complexe cu care se confruntă, precum şi facilitarea relaţiei 
cetăţenilor cu autorităţile publice locale sau centrale. BCC şi ANBCC (Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru 
Cetăţeni – www.robcc.ro) folosesc experienţa acumulată în urma procesului de informare şi consiliere a publicului pentru a 
influenţa dezvoltarea politicilor şi serviciilor publice, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. 
Principii 
 Activitatea de informare şi consiliere desfăşurată de Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni se bazează pe patru principii 
care asigură maximă accesibilitate pentru orice membru al comunităţii: 
 Independenţă faţă de interesele politice, religioase, de afaceri sau de orice alt fel. Ca structură instituţională, biroul 
este independent atât faţă de autorităţile publice locale sau centrale, cât şi faţă de ONG-ul care îl iniţiază, nefiind motivat în 
activitatea sa de interese financiare, materiale sau de altă natură. 
 Imparţialitate. BCC oferă servicii tuturor cetăţenilor, indiferent de statut social sau nivel cultural, religie, rasă, sex, 
situaţie financiară, etnie, orientare sexuală etc. 
 Gratuitate. Absenţa taxelor permite accesul unor largi categorii sociale la serviciile de informare şi consiliere. 
 Confidenţialitate. Consilierul BCC are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor impărtăşite de către 
cetăţeni şi să nu dezvăluie nimănui în afara Biroului detaliile personale ale solicitanţilor (în nici o circumstanţă). Sunt exceptate 
doar acele informaţii care se referă la acţiuni ce constituie infracţiune în România, conform Codului Penal. 
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Serviciile BCC 
a. Servicii pentru cetăţeni  
 Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni oferă două tipuri de servicii: 

1. informare: ce spune legea, unde trebuie să se adreseze solicitantul, date, ore şi un anumit sprijin referitor la 
cum trebuie utilizată informaţia; 
2. consiliere: solicitantul va fi ajutat să ia o decizie referitoare la modalitatea de rezolvare a problemei sale, 
expunându-i-se toate posibilităţile de acţiune cu consecinţele acestora. 

 BCC nu rezolvă problemele în locul cetăţenilor, ci oferă alternative practice din care aceştia pot alege soluţia dorită. Acest 
tip de servicii nu se materializează în ajutor material sau financiar, însă ajută oamenii să afle unde şi cum îşi pot rezolva 
problemele. Informarea şi consilierea de tip BCC spun oamenilor ce pot ei să facă, nu ceea ce cred consilierii BCC că ar trebui să 
facă. 
 Cum se acordă serviciile ? 
 Cetăţeanul este întâmpinat de către un consilier căruia îi prezintă problema pentru care are nevoie de informare şi/sau 
consiliere. În urma discuţiei purtate se stabileşte ordinea de priorităţi în abordarea problemelor şi se trece la identificarea cauzelor 
acestora. După ce se clarifică termenii problemei sale, consilierul îi prezintă opţiunile pe care le are în situaţia dată şi consecinţele 
alegerii fiecăreia dintre ele, astfel încât solicitantul să poată decide singur asupra variantei celei mai convenabile din punctul său de 
vedere. Discuţiile se poartă într-un spaţiu compartimentat astfel încât solicitantul să poată beneficia de confidenţialitate. 
 Consilierii au obligaţia de a oferi variante de soluţii la problemele cu care se confruntă cetăţenii, în mod neutru faţă de 
propriile convingeri sau modalităţi de abordare. Personalul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni este calificat, competent 
profesional şi pregătit să facă faţă tuturor solicitărilor venite din partea cetăţenilor în domeniile de competenţă asumate.   
  
b. Servicii pentru instituţii  
 Dincolo de relaţia cu cetăţenii, BCC interacţionează cu instituţii locale sau naţionale, mass-media şi sectorul 
neguvernamental. Aceste relaţii sunt necesare pe de o parte pentru a satisface în mod obiectiv şi corect cerinţele cetăţenilor de 
informare şi consiliere şi pe de altă parte pentru a oferi autorităţilor informaţii utile în vederea îmbunătăţirii serviciilor lor. 
 Astfel, periodic sunt întocmite rapoarte de evidenţă statistică, sunt sintetizate atât aspectele calitative ce privesc gradul de 
satisfacţie a clientului cât şi aspectele cantitative ale serviciilor oferite de Birou: numărul de solicitanţi, genul acestora, domenii 
vizate, ponderea segmentelor de vârstă, a gradului de ocupare profesională, nivel educaţional, alte informaţii relevante din punct de 
vedere sociologic.  
 Ne propunem ca experienţa acumulată de BCC-uri pe termen mediu şi lung să ducă la dezvoltarea unor modalităţi prin 
care cetăţenii să poată participa la procesul decizional, în special în domeniul politicilor publice. 
 
Domeniile BCC 
BCC oferă informare şi consiliere în 12 domenii de larg interes public: 

1.Sănătate publică   7.Regimul proprietăţii 
2.Asistenţă socială   8.Impozite şi taxe 
3.Asigurări sociale   9.Invaţământ 
4.Raporturi de muncă  10.Procedura notarială 
5.Protecţia consumatorului  11.Protecţia copilului 
6.Drepturi şi obligaţii civile  12.Servicii publice 
 

 Informaţiile necesare pentru consilierea pe care o acordă BCC sunt furnizate de un sistem informaţional naţional, unitar la 
nivel de reţea a Birourilor, actualizat periodic cu noile modificări survenite în prevederile legale aferente domeniilor vizate cât şi cu 
informaţiile specifice la nivel local. 
 
Rezultate 
 De la înfiinţarea sa în 18 Octombrie 2002, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni a oferit informare şi consiliere unui 
număr de peste 2.700 de cazuri. 
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     2 
 
 Titlul proiectului ALEGEREA MEA!  Proiect de educaţie pentru sănătate în rândul comunităţilor defavorizate din 
judeţul Bihor 
 Finanţator Agenţia de Dezvoltare Internaţională a Canadei prin Ambasada Canadei la Bucureşti 
 Parteneri Direcţia de Sănătate Publică Bihor, Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO) a Primăriei 
Municipiului Oradea, Agenda Locală 21 
 Locul de desfăşurare Judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 1 martie 2002 – 1 februarie 2003 
 Buget 22.830 USD 
 

    
 
Rezumat 

Fundaţia Ruhama derulează începând cu anul 1999 programe de informare despre sănătăte şi de promovare a 
metodelor moderne de contracepţie în comunităţi defavorizate din judeţul Bihor, cu precădere în comunităti sărace din mediul 
rural. Prima activitate de informare şi promovare a avut loc în rândul grupurilor sărace şi a comunităţilor de romi din comuna 
Batăr. Extinderea, atât a serviciilor cât şi a ariei de acoperire către a doua zonă – comuna Tinca, a decurs de la sine, iar în 
cadrul proiectului de faţă am avut posibilitatea diseminării experienţei şi a metodelor de lucru spre alte 30 comune şi 4 oraşe ale 
judeţului Bihor. 

 
Scop: îmbunătăţirea accesului persoanelor defavorizate din comunităţile sărace la informare despre metodele moderne de 
contracepţie şi la serviciile de planificare familială. 
 
Obiective 

 Promovarea metodelor de contracepţie în rândul a 7.000 femei sărace în vederea evitării sarcinilor nedorite, a 
avorturilor, a abandonului şi instituţionalizării copilului, pe o perioada de 11 luni.  

 Informarea populaţiei defavorizate din judeţul Bihor, pe o perioadă de 11 luni, despre metodele moderne de contracepţie 
şi despre serviciile de planificare familială. 

 Informarea femeilor defavorizate din judeţul Bihor despre procedura necesară obţinerii contraceptivelor şi a analizelor 
medicale gratuit. 

 Facilitarea accesului femeilor sărace, defavorizate şi a femeilor rome din 30 de comunităţi rurale sărace şi din Oradea, la 
serviciile de planificare familială din mediul urban, la analize medicale gratuite, la teste de sarcină gratuite şi la materiale 
contraceptive distribuite gratuit prin Cabinetele de Planificare Familială. 

 Stabilirea unui tipizat care să fie utilizat unitar de către Primăriile judeţului, tipizat necesar femeilor sărace pentru a face 
dovada situaţiei de defavorizat, în vederea obţinerii contraceptivelor gratuite.  

 
Grupul ţintă / beneficiari: femei sărace, analfabete şi fără venituri, femei rome din mediul rural cu precădere şi din Oradea.   
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Activităţi: 
 Monitorizarea serviciilor de planificare familială oferite în judeţ. 
 Informarea grupului ţintă prin activităţi în coloniile, satele şi străzile unde aceştia locuiesc, despre planificarea familială şi 

metodele moderne de contracepţie. 
 Campanie media de informare despre metode, servicii, proceduri şi facilităţi în domeniul planificării familiale pentru 

femeile sărace. 
 Întâlniri cu actorii implicaţi în domeniul propus, pentru facilitarea accesului beneficiarilor la contraceptive şi la servicii 

gratuite.   
 Formarea de voluntari – studenţi şi femei aparţinând grupului ţintă în vederea implicării acestora în activităţile de 

informare, în campanii de stradă. 
 Realizarea Cercetării sociologice cu privire la comportamentul sexual şi reproductiv şi acces la servicii de planificare 

familială în judeţul Bihor. 
 
 

 
 
 
Rezultate 

 în urma cercetării sociologice cu privire la comportamentul sexual şi reproductiv şi acces la servicii de planificare 
familială în judeţul Bihor, echipa de cercetare a editat publicaţia „CONTRACEPŢIE, DRAGOSTE ŞI SĂRĂCIE – Practici 
şi atitudini reproductive şi contraceptive în context social” 

 implicarea a 28 de autorităţi publice locale în activităţile de informare şi promovare la nivelul comunităţilor defavorizate. 
 editarea şi tipărirea a 25.000 de pliante informative, a 400 de afişe şi a 100 de suporturi magnetice CD-uri, adaptate 

nivelului de instruire şi specificului grupului ţintă. 
 campanie media locală (spoturi radio, banner informativ, tramvai inscripţionat, afişe) de promovare a sănătăţii 

reproducerii. 
 distribuirea de materiale informative şi activităţi de informare în cadrul a 30 de comune şi 4 oraşe ale judeţului Bihor. 
 au fost distribuite aproximativ 4.000 de pliante în rândul elevilor şi studenţilor din cele 30 de comune şi 4 oraşe. 
 au fost implicaţi 25 de voluntari şi specialişti în cadrul activităţilor de educaţie pentru sănătate. 
 numărul estimativ al beneficiarilor direcţi este de 10.000 de persoane. 
 am contribuit la procesul de promovare a egalităţii şanselor prin îmbunătăţirea accesului femeilor sărace şi a femeilor 

rome la informare şi servicii publice. 
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     3 
 
 Titlul proiectului DEZVOLTARE COMUNITARĂ RURALĂ în microregiunea Sânmartin - Hidişelu de Sus 
 Finanţator Fundaţia Carpatica – Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice (FDEC) 
 Parteneri Primăria Comunei Sânmartin, Primăria Comunei Hidişelul de Sus, Cigany Vezetok Szakmai Egyesulete 
Debrecen (Asociaţia Profesională a Liderilor Romi din Debrecen) 
 Colaboratori Consiliul Local Sânmartin; Facultatea de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Universităţii din Oradea; Fundaţia Ecotop 
 Locul de desfăşurare microregiunea Sânmartin-Hidişelu de Sus, judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 1 decembrie 2002 – 15 martie 2005 
 Buget 77.631 USD 

  
 

                         
 
Rezumat 

Scopul proiectului a fost implicarea locuitorilor microregiunii Sânmartin - Hidişelu de Sus în rezolvarea problemelor 
comunităţii, de aceea ne-am propus să contribuim la dezvoltarea comunitarp a microregiunii prin intermediul celor patru I: 
 
 
 Informarea 
 Instruirea 
 Implicarea 

 
 

 
• Cetăţenilor (11.000) 
• Membrilor comunităţilor de romi (950) 
• Reprezentanţilor APL  
 

pentru 
Implementarea 

proiectului 
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Prin acest proiect am sprijinit dezvoltarea comunitară din microregiunea Sânmartin-Hidişelu de Sus, identificând şi 
mobilizând eficient resursele disponibile, îmbinând experienţa noastră de muncă directă cu peste 20.000 de cetăţeni din mediul 
rural cu experienţa partenerilor noştri şi prin implicarea activă a beneficiarilor direcţi din microregiune. Activităţile derulate în 
proiect au fost concepute, fundamentate şi adaptate, ţinând cont de nevoile celor 11.000 de cetăţeni. Am început prin a 
cunoaşte mai bine oamenii locului, prin a ne face cunoscuţi şi acceptaţi de comunitate. Am câştigat de partea noastră liderii 
formali şi informali ai comunităţilor, formându-le abilităţile de bază necesare pentru a putea continua munca începută împreună. 
Am implicat activ membrii comunităţii (cetăţeni români şi romi şi autorităţi locale) în activităţile proiectului. Centrul Comunitar de 
Informare si Consiliere; Asociaţia Romilor din microregiune; Centrul de Zi pentru copiii romi din Rontău; schimb de experienţă 
cu parteneri din Euroregiune; informare şi instruire în domeniile agroturism, microcredite, elaborare şi implementare de proiecte 
– sunt o parte dintre rezultatele măsurabile ale unui proiect născut dintr-o nevoie a societăţii româneşti: dezvoltarea comunitară 
durabilă. 

 
Obiective 

 Înfiinţarea Centrului Comunitar de Informare şi Consiliere cu sediul în Sânmartin (CCIC - Sânmartin), care funcţionează 
în clădirea Primăriei Sânmartin. Scopul centrului este acela de a oferi servicii de informare şi consiliere pentru cetăţenii 
din microregiune (comuna Sânmartin şi comuna Hidişelul de Sus cu satele aferente) şi pentru funcţionarii publici, în 
domeniul agroturismului, obţinerea de microcredite, atragerea de fonduri şi dezvoltare comunitară. Centrul pune la 
dispoziţia locuitorilor baze de date, o mini bibliotecă, materiale informative, legislaţie, Internet şi o pagina Web 
(www.ccic-sanmartin.ro), dar are şi o abordare proactivă în relaţia cu membrii comunităţii pe care îi deserveşte. 

 Implicarea comunităţilor de romi (950 de romi) din Sânmartin şi Hidişelul de Sus, pe toata durata proiectului (2 ani), în 
soluţionarea următoarelor probleme concrete ale comunităţii:  

- Asistarea copiilor romi care nu frecventează sau au abandonat şcoala, în cadrul unui Centru de Zi în satul Rontău 
înfiinţat special pentru aceasta;  

- Conectarea la reţeaua de curent electric a gospodăriilor rome izolate din satul Cordău;  
- Instruirea şi participarea liderilor romi din microregiune la un schimb de experienţă cu comunitatea de romi din 

Debrecen (Ungaria); 
- Încurajarea romilor în vederea organizării acestora într-o Asociaţie şi participarea lor la cursuri de instruire privind 

activităţile unei organizaţii nonguvernamentale, scrierea şi elaborarea de proiecte. 
 Instruirea reprezentanţilor autorităţilor publice din microregiune în următoarele domenii: identificarea şi atragerea de 

fonduri externe comunităţii, elaborarea şi implementarea de proiecte, utilităţi publice (infrastructură, amenajarea 
teritoriului, urbanism – anticipând astfel procesul de includere a microregiunii în zona metropolitană a Oradei), 
dezvoltare comunitară (facilitare comunitară). 

 Informarea cetăţenilor din microregiune (care se ocupă cu colectarea şi vânzarea produselor naturale – aproximativ 
1000 de persoane) despre posibilităţile de valorificare a produselor naturale (fructe de pădure, ciuperci, melci). 

 Diseminarea, la finele proiectului, a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, în celelalte judeţe ale României incluse în 
Euroregiunea Carpatică (prin 10 reprezentanţi ai ONG-uri active în domeniul dezvoltării comunitare, selectate cu sprijinul 
Fundaţiei Carpatica) şi în celelalte patru ţări incluse în Euroregiunea Carpatică (aproximativ 10 reprezentanţi ai 
proiectelor IRCD derulate în paralel cu proiectul de faţă), prin organizarea a două mese rotunde, prin distribuirea de CD-
uri de prezentare a proiectului IRCD-România şi prin promovarea paginii Web a proiectului nostru. 

 
Grupul ţintă / beneficiari 

Principalul beneficiar al proiectului de faţă este comunitatea în sine formată din cei 11.000 de locuitori. Efectele 
pozitive ale implementării proiectului s-au resimţit la nivelul întregii microregiuni datorită acţiunilor concrete ale proiectului 
focalizate pe cele trei grupuri ţintă:   

- Administraţie publică locală (Primării şi Consilii Locale) 
- Cetăţenii celor două comune (11.000) 
- Comunităţile de romi din cele două comune (950) 

Proiectul a venit în sprijinul acestor grupuri ţintă prin strategii de implicare proactivă a actorilor sociali în procesul de dezvoltare 
comunitară. 
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Rezultate 

 Centrul Comunitar de Informare şi Consiliere din Sânmartin (CCIC)  
 Centrul de Zi „Prichindel” pentru copiii romi din satul Rontău 
 34 de case din comunitatea de romi din satul Cordău conectate la reţeaua de energie electrică 
 Asociaţia Romilor din Microregiunea Sânmartin  
 3 locuri de muncă generate de înfiinţarea Centrelor şi alte activităţi 
 suporturi de curs, materiale informative, afişe, pliante, CD-uri, materiale de evaluare (chestionare) 
 baze de date sociologice despre comunităţi 
 pagina Web a CCIC, pentru promovarea CCIC şi a proiectului dar şi pentru promovarea tursitică a zonei www.ccic-

sanmartin.ro  
 bază de date cu descrierea unităţilor turistice din microregiune – pe pagina Web, pe CD, pe broşură 
 broşură de prezentare detaliată a unităţilor turistice din microregiune şi a zonei 
 CD de prezentare a proiectului 
 abilităţi noi ale liderilor romi, a cetăţenilor cu iniţiativă şi a reprezentanţilor administraţiilor publice locale din microregiune 
 cursuri de alfabetizare pentru adulţii romi din satul Haieu 
 schimb de experienţă bilateral între romii din microregiune şi romii din regiunea Debrecen-Bagamer (Ungaria)  
 două întâlniri ale reprezentanţilor organizaţiilor implicate în dezvoltare rurală din Euroregiunea Carpatică (din România şi 

din celelalte 4 ţări) 
 3 cursuri adresate reprezentanţilor administraţiilor publice locale 
 curs şi masă rotundă cu liderii romi constituiţi în asociaţie 
 mese rotunde şi curs de instruire pentru cetăţenii cu iniţiativă în agroturism 
 atragere de fonduri pentru înfiinţarea unui Centru de Zi pentru copii în satul Haieu (23.020 USD) 
 atragere de fonduri pentru înfiinţarea unei Cantine Sociale în Sânmartin (2.253.000.000 ROL) 
 atragere de fonduri pentru conectarea la reţeaua de energie electrică a gospodăriilor famiilor de romi din satele Haieu şi 

Rontău (29.175 EURO) 
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     4 
 
 Titlul proiectului CETĂŢENIE ACTIVĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL. Conexiuni cu reţele europene  
 Finanţator Programul PHARE Societate Civilă – Participare la Reţele Europene  
 Locul de desfăşurare Oradea, judeţul Bihor, România şi oraşul Leuven, Belgia 
 Perioada de derulare 1 septembrie 2003 – 15 octombrie 2003 
 Buget 5.000 Euro 

   
Rezumat  
 Scopul proiectului a fost întărirea capacităţii operaţionale a Fundaţiei Ruhama, parte a societăţii civile româneşti, prin 
participarea membrilor săi la Conferinţa Europeană CONNECTIONS şi prin aderarea, cu această ocazie, la platforme/reţele 
europene de organizaţii neguvernamentale şi non-profit precum Active Democratic Citizenship  Network of ESREA (Reţeaua 
pentru Cetăţenie Activă Democratică). Beneficiarii direcţi au fost cei cinci reprezentanţi ai Fundaţiei Ruhama care au participat 
şi prezentat o lucrare de specialitate la conferinţa Connections. Beneficiarii indirecti sunt ONG-urile locale, specialişti şi APL în 
rândul cărora am diseminat rezultatele proiectului. Principalele activităţi au constat în participarea echipei Fundaţiei Ruhama la 
Conferinţa Europeană ”CONNECTIONS. Active Citizenship and Multiple Identities” (CONEXIUNI. Cetăţenie Activă şi Identităţi 
Multiple) din Belgia cu prezentarea şi publicarea materialelor, aderarea Fundaţiei la ESREA şi diseminarea rezultatelor din Raportul 
proiectului în rândul reprezentanţilor ONG şi APL. 
Obiective 

 Participarea activă a echipei Fundaţiei, formată din 5 specialişti, la Conferinţa Europeană ”CONNECTIONS. Active 
Citizenship and Multiple Identities” organizată de Active Democratic Citizenship Network of ESREA şi Solgace Research 
Consortium în Leuven, Belgia, în perioada 4-6 septembrie 2003. 

 Aderarea la platforma europeană ESREA – European Society for Research on the Education of Adults (Societatea 
Europeană pentru Cercetare în Educaţia Adulţilor), reţea susţinută prin European Framework Programme 6 (FP6). 

 Diseminarea rezultatelor în rândul reprezentanţilor ONG-urilor şi APL-ului local şi judeţean prin transmiterea informaţiilor, 
cunoştinţelor, metodelor şi tehnicilor asimilate la Conferinţă. 

 Elaborarea, împreuna cu reprezentanţi ai ONG-urilor locale active în domeniul social, a cadrului metodologic pentru analiză 
şi intervenţie socială în grupurile/comunităţile minoritare/defavorizate. 

 
Grup ţintă / beneficiari 

Beneficiarii directi ai proiectului au fost cei 5 reprezentanţi ai Fundaţiei Ruhama care au participat la Conferinţa 
Europeană ”CONNECTIONS. Active Citizenship and Multiple Identities”. 

Beneficiarii indirecţi au fost atât colegii din ONG-uri şi reprezentanţii APL care au beneficiat de diseminarea 
cunoştinţelor noi dobândite prin participarea la conferinţă, cât şi asistaţii programelor sociale din judeţul Bihor.  
 
Temele Conferintei 
1. Participare cetăţenească activă 
Această tema a devenit treptat un scop comun pentru autorităţile publice şi pentru societatea civilă. Prezentările de la această 
secţiune şi-au propus să facă lumină asupra motivelor care fac ca participarea cetăţenească să fie atât de relevantă şi să iasă în 
faţa celorlalte provocări societale şi să descopere care ar putea fi factorii stimulatori sau inhibatori ai participării cetăţeneşti. 
Lucrările prezentate au răspuns parţial la următoarele întrebări majore: 
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- care este impactul culturilor politice diferite, al nivelurilor de guvernare şi a contextului socio-politic asupra participării 
cetăţeneşti active? 

- care sunt implicaţiile şi interacţiunile dintre variabile ca sex, vârstă, clasă, etnie şi participarea cetăţenească? 
- care este rolul actorilor sociali (partide, uniuni, ONG-uri, media) şi a mecanismelor (alegeri, acţiuni comunitare) şi care 

este impactul lor asupra participării cetăţeneşti? 
- ce practici noi de participare cetăţenească activă există astăzi şi cum pot fi acestea extinse către o nouă paradigmă a 

guvernării şi cetăţeniei? 
- cum putem înţelege individul şi procesele de învăţare socială în contextul practicilor de participare cetăţenească activă? 
- cum putem studia/descoperi metodologii care să contribuie la investigarea participării cetăţeneşti active? 

2. Cetăţenie europeană şi identităţi multiple 
Contribuţiile legate de această temă şi-au propus să crească nivelul de înţelegere a evoluţiei cetăţeniei şi identităţilor în contextul 
integrării Europene, a globalizării, a migraţiei etc.   
Lucrările prezentate au răspuns parţial la următoarele întrebări majore: 

- care sunt diferitele feţe ale cetăţeniei (Europene) astăzi? 
- care sunt perspectivele asupra cetăţeniei Europene şi relaţia ei cu alte tipuri de cetăţenie, dar şi problema drepturilor non-

cetăţenilor? 
- cum formează cultura civică cetăţenia? 
- care este rolul educaţiei şi a proceselor de învăţare formală sau informală în combaterea apatiei cetăţeneşti şi a 

excluziunii sociale? 
- cum sunt construite astăzi identităţile individuale, colective şi multiple în contextul transformărilor care au loc la nivel local, 

regional şi global? 
- care sunt interrelaţiile dintre identităţile multiple şi care sunt consecinţele în promovarea cetăţeniei active? 
- care sunt dinamicile procesului de integrare europeană şi de lărgire a UE, ale schimbărilor sociale şi demografice în 

raport cu construcţia identităţilor? 
- care sunt metodologiile de cercetare relevante în investigarea cetăţeniei şi a identităţilor multiple? 

Rezultate 
 Facilitarea accesului la informaţii internaţionale privind activitatea organizaţiilor sociale. 
 Cunoaşterea şi stabilirea unor contacte noi cu organizaţii europene similare, reţele/platforme, cercetători, inclusiv prin 

distribuirea de fluturaşi de promovare a activităţii Fundaţiei Ruhama. 
 Dezvoltarea capacităţii organizaţiei în furnizarea de servicii sociale la standarde de calitate europene. 
 Aderarea Fundaţiei Ruhama la reţele/platforme europene precum Active Democratic Citizenship Network of ESREA, 

contribuind astfel la creşterea şanselor organizaţiei de a dezvolta programe sociale urmând modele europene dar, în 
acelaşi timp, făcând cunoscute rezultatele obţinute în domeniul asistenţei sociale şi a dezvoltării comunitare în România 
în sectorul neguvernamental. 

 Adoptarea unei noi viziuni şi familiarizarea cu modele de lucru în asistenţă socială şi dezvoltare comunitară. 
 Informarea ONG-rilor locale cu date de ultimă oră în context european. 
 Cadrul metodologic elaborat pentru abordarea şi intervenţia socială în comunităţile/grupurile defavorizate/minoritare; 

acesta poate uşura munca ONG-urilor active în domeniul social şi a reprezentanţilor APL în raport direct cu beneficiarii. 
 Asistaţii programelor Fundaţiei Ruhama, dar şi ale celorlalte organizaţii, beneficiază de un model adecvat de abordare a 

problemelor sociale. 
 Lucrarea prezentată şi publicată de membrii Fundaţiei în cadrul Conferinţei: Entering communities - involving citizens.  
 Raportul Conferinţei elaborat pe suport de hârtie privind sinteza informaţiilor prezentate în cadrul temelor abordate în 

cadrul conferinţei şi lucrarea prezentată de membrii Fundaţiei.  
 Raportul multiplicat a stat la dispoziţia ONG-urilor care desfăşoară activităţi în domeniul social din judeţul Bihor. 
 Elaborarea unui plan strategic în vederea producerii de decizii importante şi acţiuni au condus la dezvoltarea Fundaţiei 

Ruhama, având în vedere informaţiile asimilate în cadrul Conferinţei. 
Participarea la Conferinţa Europeană ”CONNECTIONS. Active Citizenship and Multiple Identities” a constituit pentru 
reprezentanţii Fundaţiei Ruhama un prilej de cunoaştere şi dezvoltare a unei viziuni globale în ceea ce priveşte conceptul de 
cetăţenie activă la nivel European, precum şi de cunoaştere a unor modele de bună practică în domeniul social, conferinţa fiind 
una foarte variată ca tematică. Prezentarea materialului propriu la conferinţă a reprezentat pentru echipa Fundaţiei un prilej de 
afirmare pe plan european. Prin intermediul Forumurilor de discuţii iniţiate în zilele Conferinţei, s-au stabilit legături şi 
parteneriate cu alte organizaţii europene şi Fundaţia a aderat la o platformă europeană din domeniul social (ESREA). 
Considerăm că această prezenţă a Fundaţiei la Conferinţă, ca participant activ, a reprezentat o oportunitate unică a membrilor 
echipei de a cunoaşte mai mult, de a învăţa din experienţa celorlalţi, de a o împărtăşi pe a lor, de a încheia parteneriate 
europene viabile şi de a înscrie Fundaţia în reţele/platforme europene importante, şi chiar de includere a unor membri în 
comunitatea ştiinţifică europeană (amintim că la Conferinţă au participat profesori şi cercetători de la câteva zeci de universităţi 
din întreaga Europă, printre care şi renumitul profesor Zygmunt Bauman). 
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     5 
 
 Titlul serviciului SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE LA DOMICILIU  
 Finanţator fonduri publice şi proprii (MMSSF, subvenţii AJOFM, buget local, resurse proprii) 
 Locul de desfăşurare Oradea 
 Perioada de derulare 2003 - prezent 
 Buget    90.000.000 lei (subvenţii AJOFM, buget local, resurse proprii) 
 180.000.000 lei (MMSSF în 2005) 
 280.000.000 lei (MMSSF în 2006) 

   
Rezumat 
       Serviciile de asistenţă socială sunt  prestate la domiciliul vârstnicului, conform prevederilor legale şi constă într-o gamă 
vastă de servicii sociale, socio-medicale şi medicale: 
Servicii sociale 

1) facilitarea accesului la drepturi şi la servicii sociale 
2) participare la activităţi sociale şi culturale  
3) implicarea persoanei vârstnice în activităţi de voluntariat  
4) consiliere juridică 
5) consiliere administrativă  
6) sprijin pentru efectuarea plăţilor unor servicii şi obligaţii curente  
7) ajutor pentru menaj  
8) ajutor pentru prepararea hranei  
9) cumpărături   
10) transportul cumpărăturilor  
11) asigurarea alimenţatiei corecte: ajutor la prepararea hranei; alimentarea persoanei, activ sau pasiv  
12) asigurarea serviciului de mese pe roţi (transportarea mesei de la cantine la domiciliu) 
13) asigurarea unei comunicări permanente cu persoana asistată, antrenarea în activităţi de natură să-i păstreze tonusul 

psihic  
Servicii socio-medicale 

14) ajutor pentru realizarea igienei personale 
15) îngrijirea persoanei  
16) ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale  

-kinetoterapie (gimnastică medicală, masaj etc.) 
17) efectuarea unor activităţi şi servicii menajariale  

-curăţenia locuinţei 
-însoţirea persoanei la serviciile medicale (medic de familie, dializă etc.) 
-ajutor la spălat strict legat de buna funcţionare a actului de îngrijire 

18) observarea oricăror modificări în starea generală a persoanei îngrijite şi aducerea lor la cunoştinţa membrilor echipei 
sau serviciilor de urgenţă, după caz. 

Servicii medicale 
19) Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură + respiraţie      
20) Monitorizarea parametrilor fiziologici: puls + TA                     
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21) Monitorizarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun               
22) Administrarea medicamentelor intramuscular 
23) Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului 
24) Administrarea medicamentelor intravezical prin sondă vezicală           
25) Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului 
26) Recoltarea produselor biologice   

Includerea în serviciu a unei persoane vârstnice: pe baza cererii vârstnicului sau a reprezentantului legal al acestuia. 
Cererea poate fi depusă direct la sediul organizaţiei, prin telefon sau e-mail.  

 
Grup ţintă / beneficiari 

Persoanele vârstnice care se încadrează în următoarele criterii:  
• Să fi împlinit vârsta standard de pensionare. 
• Să se încadreze în grade de dependenţă care presupun ajutor prevăzut de Grila naţională de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice - Hotărâre nr. 886 din 5 octombrie 2000,  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 
din 16 octombrie 2000. 

• Să nu realizeze venituri sau veniturile lunare ale acestora să fie mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar 
luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură. 

• Să fie lipsită de susţinători legali sau aceştia să se afle în situaţia de a nu îşi putea îndeplini obligaţiile datorită 
stării de sănătate, a situaţiei economice (beneficiar de ajutor social sau şomer), a sarcinilor familiale de a îngriji 
un alt membru dependent (ex. copil cu handicap). 

Rezultate 
 primul serviciu integrat specializat de asistare a vârstnicilor din Oradea 
 echipă interdisciplinară calificată pentru intervenţie 
 operativitate în preluarea cazurilor şi programarea intervenţiei 
 capacitate - 80 de cazuri 
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     6 
 
 Titlul proiectului DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A VÂRSTNICILOR DIN ORADEA  
 Finanţator Fundaţiile Olandeze pentru Cooperare în Europa Centrală şi de Est (CNF) 
 Parteneri Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO) a Primăriei Municipiului Oradea 
 Locul de desfăşurare Oradea 
 Perioada de derulare 12 Noiembrie 2004 – 12 Iulie 2005 
 Buget  23.000 EURO 
 

     
 
 
Rezumat 
       Scopul proiectului a fost dezvoltarea activităţii Fundaţiei Ruhama de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din 
oraşul Oradea şi crearea unor mecanisme de autosusţinere financiară a acestei activităţi. 

Iniţiativa acestui proiect a fost discutată în 2003 cu reprezentanţii Asociaţiei Sociale Comunitare Oradea (ASCO) – 
direcţie din cadrul Primăriei Oradea, cu care s-a stabilit în comun planul de dezvoltare a serviciului şi care a delegat un 
inspector social în comisia care a făcut angajările pentru noul serviciu al Fundaţiei Ruhama. Iniţiativa aceasta face parte dintr-o 
serie lungă de colaborări ale Fundaţiei cu ASCO. 

 
 

Obiective 
 Dotarea serviciului de îngrijire la domiciliu cu echipamentele şi consumabilele necesare pentru a putea desfăşura 

serviciul la standarde calitative ridicate. 
 Extinderea echipei de lucru şi perfecţionarea personalului angajat în cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu. 
 Extinderea setului de îngrijiri acordate persoanelor vârstnice de la cel actual restrâns la cel extins, prevăzut integral în 

Lista îngrijirilor la domiciliu care pot fi asigurate de persoane juridice şi fizice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 
 Extinderea serviciului de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu de la 30 de beneficiari la 80 de beneficiari asistaţi. 

 
 
Grup ţintă / beneficiari 

- 100 de persoane vârstnice aflate în situaţie de criză, dependente din punct de vedere social şi, în mare majoritate cu 
grad de dependenţă fizică, domiciliate în municipiul Oradea. 

Grupul ţintă este constituit din persoanele vârstnice (peste vârsta de pensionare standard) din municipiul Oradea. 
Contactul cu grupul ţintă se face prin intermediul presei locale, astfel anunţul despre înfiinţarea serviciului în 2003 a fost făcut 
public prin toate mijloacele mass-media locale, în urma acestei campanii de informare Fundaţia primind vizita a zeci de bătrâni 
sau a rudelor acestora dintre care au fost selectaţi 30 de beneficiari. Beneficiarii participă în mod direct la îmbunătăţirea 
standardelor de calitate a serviciului şi la structurarea sa prin intermediul a două mecanisme: caietul de observaţii al îngrijitorului 
social (în care beneficiarii notează sugestii) şi chestionarele de evaluare periodică a satisfacţiei beneficiarilor. 
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Rezultate 
 Înfiinţarea mini spălătoriei amenajată în noul spaţiu, dotarea acestuia cu echipamentele prevăzute în bugetul iniţial 

(maşină de spălăt, uscător de rufe etc.). Mini spălătoria se adresează tuturor beneficiarilor asistaţi în cadrul Fundaţiei 
Ruhama cât şi celor exteriori serviciului. În ceea ce priveşte costul acestor servicii, asistaţii pot beneficia atât gratuit cât 
şi cu contribuţie, în funcţie de îndeplinirea sau nu a criteriilor stabilite. Rufele celor care solicită aceste servicii sunt 
transportate cu microbuzul din dotare. Pe lângă echipamentele de spălat se numără şi echipamentele pentru călcat, 
nevoie identificată pe parcursul implementării proiectului.  

 Înfiinţarea serviciului profesional de curăţenie la domiciliu. Acest serviciu a fost dotat cu echipamentele prevăzute în 
buget (aspirator profesional care curăţă mochetele pe bază de apă, aspirator profesional şi un aspirator de capacitate 
mai mică pentru praf). Serviciul de curăţenie se adresează tuturor asistaţilor din cadrul Fundaţiei Ruhama. Costul 
acestor servicii este stabilit în funcţie de situaţia asistatului şi de îndeplinirea criteriilor, aceştia putând beneficia de 
servicii atât gratuit cât şi cu contribuţie. 

 Asigurarea gamei complete de servicii sociale, socio-medicale şi medicale. Echipamentele medicale achiziţionate permit 
astfel furnizarea la domiciliu a unei game variate de servicii persoanelor vârstnice cu probleme medicale: monitorizarea 
parametrilor fiziologici (temperatură, puls, tensiune, glicemie, diureză), administrarea medicamentelor intramuscular, 
intravenos, prin perfuzie sau sondă, recoltarea de produse biologice, alimentarea artificială prin sondă gastrică, îngrijirea 
plăgilor, a escarelor, a tubului de dren, a canulei traheale, aplicarea de ploscă şi bazinet. Costul acestor servicii este 
stabilit în funcţie de situaţia asistatului şi de îndeplinirea criteriilor prevăzute de legislaţia în domeniu, acesţia putând 
beneficia de servicii atât gratuit cât şi cu contribuţie. 

 Odată cu achiziţionarea autoturismului se efectuează activităţi recreative sau de deplasare a persoanelor vârstnice la 
evenimentele organizate de Fundaţia Ruhama sau acestea pot fi însoţite la diferite deplasări.  

 Extinderea serviciilor de îngrijire până la 80 de asistaţi care beneficiază de serviciile acordate de către organizaţie în 
funcţie de nevoi şi necesităţi. 

 Un rezultat important al acestui proiect îl reprezintă faptul că echipamentele achiziţionate permit dezvoltarea de activităţi 
generatoare de venituri care asigură sustenabilitatea pe termen lung a serviciilor sociale ale organizaţiei, oferind un plus 
de stabilitate şi posibilitatea ca serviciile oferite în continuare de Fundaţia Ruhama, să se situeze la un nivel de calitate şi 
performanţă competitiv. 
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     7 
 
 Titlul proiectului DREPTURI CIVILE ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ. Acţiune locale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din 
judeţul Bihor  
 Finanţator Balkan Trust for Democracy 
 Parteneri Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor prin Biroul Judeţean pentru Romi, Agenţia de Dezvoltare Comunitară 
„Împreună” din Bucureşti 
 Locul de desfăşurare Judeţul Bihor 
 Perioada de derulare Iunie 2005 – Aprilie 2006 
 Buget  18.420 USD 

                     
 
Rezumat 

Scopul acestui proiect a fost acela de a sprijini membrii comunităţilor de romi din judeţul Bihor pentru a cunoaşte 
drepurile şi obligaţiilor cetăţeneşti pe care le au şi utilizarea pârghiilor administrative pe care le au la îndemână pentru a se 
implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii. 

Principalele activităţi ale proiectului au constat în: întâlniri de lucru ale echipei proiectului cu liderii romi din judeţ; 
realizarea unei analize a nevoilor în comunităţile de romi din judeţ; organizarea a trei cursuri de instruire pentru liderii romi; 
elaborarea unor planuri locale de acţiune pentru comunităţile de romi; conferinţă de promovare a planurilor locale de acţiune în 
rândul administraţiei locale şi centrale. 
 
Activităţi 

 Întâlniri de lucru ale echipei proiectului şi liderii romi din judeţ. 
 Analiza nevoilor în comunităţile de romi din judeţ şi elaborarea raportelor de cercetare. 
 Cursul de instruire „Drepturi civile şi Politici sociale” pentru liderii romi.  
 Cursul de instruire „Planificare strategică şi Cetăţenie activă” pentru liderii romi. 
 Cursul de instruire „Scriere de proiecte” pentru liderii romi. 
 Elaborarea Planurilor Locale de Acţiune pentru comunităţile de romi. 
 Conferinţa de promovare a Planurilor Locale de Acţiune în rândul administraţiei locale, judeţene şi centrale. 
 Acţiuni de lobby pentru finanţarea Planurilor Locale de Acţiune. 
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Grup ţintă / beneficiari 
Beneficiari direcţi ai proiectului:  

• 34 lideri romi, participanţi la cele 3 cursuri de instruire: 
 Drepturi civile şi Politici sociale: 19 participanţi din 13 comunităţi; 
 Planificare strategică şi Cetăţenie activă: 28 participanţi din 13 comunităţi; 
 Scriere de proiecte: 14 participanţi din 10 comunităţi. 

• 10 primării ale comunităţilor pentru care au fost elaborate Planurile Locale de Acţiune, beneficiind 
de analiza nevoilor din comunitate şi de Planul Local de Acţiune. 

Beneficiari indirecţi:   
• Peste 11.000 cetăţeni romi, din cele 11 comunităţi în care au fost elaborate Planurile Locale. 
• Peste 15.000 cetăţeni romi, din cele 15 comunităţi unde liderii romi au participat la cursuri.  

 

  
 
Rezultate 

 Am realizat o cercetare de analiză nevoilor aşa cum sunt ele resimţite de către membrii a 19 comunităţi de romi din judeţul 
Bihor. Rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul Conferinţei de la finalul proiectului şi transmise către administraţia 
centrală, serviciile judeţene deconcertate şi autorităţile publice locale. 
 De-a lungul proiectului am efectuat vizite de teren şi de documentare/cercetare în 19 comunităţi de romi de unde au fost 
colectate date privind nevoile comunităţii, fiind apoi ierarhizate în funcţie de prioritarea lor. 
 Am organizat întâlniri de lucru cu liderii romi din judeţ, cu participarea a 33 de lideri din 18 comunităţi. 
 Am creat o reţea a liderilor romi din judeţ, atât lideri tradiţionali, politici şi religioşi cât şi persoane active. 
 Am elaborat o bază de date cu contactele a 45 lideri romi din 24 de comunităţi ale judeţului. Lista de contacte a fost 
transmisă serviciilor judeţene deconcertate pentru a facilita o colaborare mai bună a acestora cu liderii romi. 
 Am organizat Conferinţa de promovare a Planurilor Locale de Acţiune pentru comunităţile de romi din judeţ, la care au 
participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, judeţene şi centrale, precum şi liderii romi din Bihor. 
 Am elaborat trei suporturi de curs destinate liderilor romi în domenii precum Drepturi civile şi Politici sociale, Planificare 
strategică şi Cetăţenie activă şi Scriere de proiecte. 
 Am elaborat şi multiplicat împreună cu liderii romi 11 Planuri Locale de Acţiune pentru 11 comunităţi de romi din judeţ, 
distribuite apoi autorităţilor publice locale, judeţene şi centrale. 
 Am elaborat şi multiplicat Raportul General pe judeţ al analizei nevoilor comunităţilor de romi reprezentând sinteza nevoilor 
prioritare din cele 19 comunităţi, raport distribuit autorităţilor publice locale, judeţene şi centrale. 
 Am elaborat şi multiplicat Rapoarte Specifice ale analizei nevoilor pe fiecare domeniu de analiză (sănătate, educaţie, 
locuire/infrastructură, ocuparea forţei de muncă, discriminare), distribuite apoi instituţiilor de resort. 
 Am planificat un buget necesar pentru implementarea Planurilor Locale de Acţiune, transmis către Agenţia Naţională pentru 
Romi cu scopul de a se identifica potenţiale fonduri pentru finanţarea Planurilor. 
 Împreună cu liderii romi am elaborat un alt proiect depus la Roma Education Fund ca răspuns la nevoile identificate în 
domeniul educaţiei în analiza nevoilor. 
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 Titlul proiectului DEZVOLTAREA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE din rândul ONG-urilor din judeţul Bihor  
 Finanţator Programul PHARE 2003, Componenta 5. Acces Social 
 Parteneri / asociaţi Primăria Municipiului Oradea prin Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO), Centrul de 
Cercetare pentru Educaţia Adulţilor (CCEA) din cadrul Universităţii din Oradea 
 Locul de desfăşurare Bihor, Nord-Vest, Oradea şi judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 1 Decembrie 2005 – 31 Octombrie 2006 (în derulare) 
 Buget  36.660 EURO 

  
Rezumat 

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul social şi medical din 
judeţul Bihor de a-şi asigura sustenabilitatea serviciilor sociale şi de sănătate create. Grupurile ţintă sunt constituite din 
organizaţiile neguvernamentale active din judeţul Bihor care sunt furnizoare de servicii sociale sau de sănătate, cele care 
necesită personal calificat în cadrul serviciilor sociale sau socio-medicale furnizate. Principalele activităţi ale proiectului vizează 
elaborarea unui Ghid de dezvoltare a serviciilor sociale şi socio-medicale şi distribuirea sa în rândul ONG-urilor; informare şi 
consultanţă pentru ONG-urile asistate care doresc să-şi dezvolte serviciile, să se acrediteze sau să atingă standardele de 
calitate impuse prin lege; evaluarea nevoilor de calificare profesională a personalului serviciilor sociale din judeţul Bihor; 
susţinerea a două cursuri de calificare care răspund nevoilor de formare profesională a personalului serviciilor sociale. 

Proiectul este implementat de Fundaţia Ruhama, în asociere cu Centrul de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor – CCEA, 
din cadrul Universităţii din Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea – ASCO. Asociatul CCEA participă la 
implementarea proiectului prin identificarea calificărilor pentru care se vor furniza cursuri, în concordanţă cu nevoile exprimate 
de furnizorii de servicii sociale .şi socio-medicale din judeţul Bihor. Asociatul ASCO participă la implementarea proiectului prin 
oferirea unui spaţiu în care să se desfăşoare toate întâlnirile prevăzute în cadrul proiectului (întâlniri dintre echipa proiectului şi 
reprezentanţii ONG-urilor, întâlniri d lucru, cursurile de calificare). 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 11 luni, iar rezultatele concrete ale acestuia se vor reflecta în numărul de 
servicii sociale acreditate în urma faptului că au beneficiat de asistenţă şi instruire şi în numărul de persoane care vor primi 
certificate de calificare recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în 
urma furnizării cursurilor de calificare.  

Obiective 
     Obiectiv  general  

 Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul social şi medical din judeţul Bihor de a-şi 
asigura sustenabilitatea serviciilor sociale şi de sănătate create. 

      
Obiective specifice 

 Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul social din judeţul Bihor pentru a deveni furnizori acreditaţi 
de servicii sociale, respectând standardele minime obligatorii de calitate, ca răspuns necesar la noile reglementări 
legislative. 
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 Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul sănătăţii din judeţul Bihor pentru a deveni furnizori 
acreditaţi de îngrijiri medicale la domiciliu, ca răspuns necesar la reglementările legislative în domeniu pentru a dezvolta 
serviciile să poată fi finanţate de sistemul public de sănătate.  

 Mărirea numărului de personal calificat implicat în furnizarea serviciilor, promovarea şi aplicarea standardului obligatoriu de 
calificare a personalului, necesar pentru acreditarea serviciilor sociale şi de sănătate furnizate de organizaţiile 
neguvernamentale active în domeniul social şi medical din judeţul Bihor. 

 Îmbunătăţirea accesului organizaţiilor neguvernamentale şi autorităţilor publice locale furnizoare de servicii sociale şi de 
sănătate din judeţul Bihor la servicii autorizate de formare/calificare profesională a personalului direct implicat în 
serviciile furnizate, condiţie necesară acreditării serviciilor respective. 

Grup ţintă / beneficiari 
- organizaţiile neguvernamentale din judeţul Bihor care sunt furnizoare de servicii sociale sau de sănătate; 
- organizaţiile neguvernamentale din judeţul Bihor care necesită personal calificat în cadrul serviciilor sociale sau socio-

medicale furnizate; 
- organizaţiile neguvernamentale din judeţul Bihor active în domeniul social şi de sănătate. 
 

   
Rezultate 

 organizaţiile neguvernamentale din judeţul Bihor vor fi informate asupra standardelor minime de calitate a serviciilor 
sociale, a legislaţiei specifice şi procesului de acreditare a serviciilor, beneficiind şi de suportul Ghidului elaborat în proiect 

 organizaţiile neguvernamentale din judeţul Bihor vor beneficia de consultanţă pentru aplicarea standardelor de calitate sau 
pentru acreditarea serviciilor 

 ONG-urilor vor cunoaşte mai bine căile prin care vor putea să-şi dezvolte sau consolideze serviciile sociale furnizate 
 un număr de peste 20 de ONG-uri furnizoare de servicii sociale se vor acredita în urma acestui proiect 
 parte din personalul serviciilor sociale furnizate de ONG-uri va beneficia de cursuri de calificare profesională 
 ONG-urile vor atinge standardele de calificare a personalului implicat în serviciile sociale cu ajutorul cursurilor de calificare 
 ONG-urile îşi vor dezvolta serviciile sociale furnizate prin aplicarea standardelor de calitate 
 ONG-urile vor răspunde mai bine nevoilor persoanelor şi grupurilor marginalizate asistate în cadrul serviciilor furnizate. 
 1 masă rotundă cu reprezentanţii ONG-urilor active în domeniul social şi medical din judeţul Bihor 
 Ghidul de dezvoltare a serviciilor sociale şi socio-medicale 
 100 de broşuri şi CD-uri cu Ghidul distribuite 
 100 de ONG-uri şi furnizori publici de servicii sociale informaţi prin intermediul Ghidului 
 2 întâlniri consultative cu reprezentanţii ONG-urilor furnizoare de servicii sociale privind dezvoltarea şi sustenabilitatea 

serviciilor furnizate în noul context legislativ 
 minimum 40 de ONG-uri beneficiare de informare şi consultanţă pentru dezvoltarea serviciilor furnizate 
 2 cursuri de calificare autorizate pentru personalul serviciilor sociale furnizate de ONG-uri 
 2 suporturi de curs 
 40 de cursanţi din rândul personalului serviciilor sociale furnizate de ONG-uri 
 minimum 30 de absolvenţi ai cursurilor, beneficiari ai diplomei de calificare recunoscute naţional 
 studiu de evaluare a nevoilor de formare profesională a personalului serviciilor sociale furnizate de ONG-uri în judeţul Bihor 
 Raport de evaluare a nevoilor de formare profesională a personalului serviciilor sociale furnizate de ONG-uri 
 Listă de recomandări privind nevoile de calificăre prioritare a personalului serviciilor sociale furnizate de ONG-uri 
 2 alte autorizări de cursuri de calificare prioritare pentru personalul serviciilor sociale furnizate de ONG-uri 



proiecte in parteneriat
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 Titlul proiectului CENTRUL TEMPORAR PENTRU COPII „CUORE” 
 Finanţator Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 
 Aplicant Primăria Municipiului Oradea prin Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO) 
 Parteneri Fundaţia "Primăria", Fundaţia Ruhama, Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Poliţia Municipiului Oradea 
 Locul de desfăşurare municipiul Oradea, judeţul Bihor 
 Data inaugurării 22 mai 2004 
 Buget 33.735 USD din care 19.385 USD de la FRDS iar restul de la bugetul local 
 

               
 
Rezumat 

Centrul temporar pentru copii "Cuore" oferă adăpost unui număr de 15 copii care manifestă un comportament antisocial 
sau delincvent. Copiii internaţi aici au parte de o îngrijire atentă şi participă la diferite activităţi prin care se urmăreşte integrarea 
socială a acestora. Centrul funcţionează în Oradea, pe Calea Al. Averescu, nr. 7 şi, în principiu, este organizat ca un centru de 
zi, dar în cazul în care este necesar copiii pot rămâne aici şi peste noapte. 

 
Obiective 

 Obiectivul acestui proiect este integrarea copiilor cu vârste între 6 şi 16 ani, care manifestă un comportament antisocial 
sau delincvent, în mediul structurat al centrului şi participarea acestora la activităţile ocupaţionale în vederea reabilitării 
psiho-sociale a acestora. 

 
Grupul ţintă / beneficiari 

15 copii care manifestă un comportament antisocial sau delincvent. 
 
Rezultate 

În momentul sosirii copilului în centru, acesta beneficiază de o consultaţie medicală generală, după care i se asigură 
igiena personală şi hrana zilnică. Copilul intră în programul centrului, întocmindu-i-se o fişă de evaluare psihologică de către 
specialistul centrului, în vederea stabilirii modalităţii de abordare a problemei cu care acesta se confruntă. 

În cele 10 ore petrecute în cadrul cercului, copiii participă la activităţi de alfabetizare, activităţi şcolare şi educative, 
reguli de bune maniere, ordine civică, igienico-sanitare, educaţie sexuală, orientare şcolară, tinerii putând să participe şi la 
ateliere de art-terapie. Concomitent, copiii sunt informaţi despre necesitatea respectării regulilor interioare ale centrului şi 
solicitaţi să participe activ la viaţa centrului ca o paralelă la viaţa socială comunitară, cu scopul interiorizării de către copil a 
regulilor şi satisfacţiilor acestui mod de viaţă. 

Periodic, fiecare copil este evaluat în vederea stabilirii progreselor sau non-progreselor. La plecarea din centru, copilul 
şi-a însuşit reguli şi atitudini care-i vor facilita reabilitarea şi integrarea socială. Chiar şi după externare situaţia copilului este 
monitorizată, urmând, ca timp de trei luni, acesta să beneficieze de consiliere psihologică şi asistenţă socială. 
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 Titlul proiectului CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - HAIEU 
 Finanţator Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 
 Aplicant Primăria Comunei Sânmartin 
 Partener Fundaţia RUHAMA 
 Locul de desfăşurare satul Haieu, comuna Sânmartin, judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 2004 
 Buget 23.020 USD 
                   
Rezumat 

Centrul de Zi asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale; aceasta se realizează oferind 
servicii adecvate copiilor proveniţi din familii aflate în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-
şi îndeplinească responsabilităţile legate de îngrijirea, securitatea şi educaţia copilului. 

Centrul de zi asigură copiilor servicii adecvate de îngrijire pe timpul zilei, programe educative şi distractive, consiliere 
psihologică, servicii igienico - sanitare şi servicii sociale. Prin crearea acestui centru urmărim menţinerea copilului în mijlocul 
familiei sale naturale şi dezvoltarea unor relaţii armonioase între părinţi şi copii. Pe de altă parte, prin intermediul centrului de zi 
se oferă o alternativă copiilor din Haieu de a-şi petrece timpul liber într-un mod antrenant, îmbinând asistarea pedagogică a 
acestora cu activităţi recreative. Este cunoscut faptul că aceşti copii, de cele mai multe ori, îşi pierd timpul pe stradă, hoinărind. 
Există riscul ca odată prins în mirajul străzii, a “găştilor” şi a influenţei negative a acestora, copilul să greşească pornind pe 
drumul delincvenţei. Participând la programele ce se desfăşoară în Centru, copiii nu numai că vor învăţa să-şi petreacă util şi 
plăcut timpul liber dar vor recupera şi la învăţătură sau vor aprofunda cunoştinţele scolare, îşi vor descoperi şi cultiva talentele şi 
abilităţile. Toate acestea vor avea consecinţe pozitive asupra formării personalităţii adolescenţilor şi tinerilor adulţi.   
 
Obiective 

 Reducerea riscului de eşec/abandon şcolar pentru 25 de copii săraci din satul Haieu. 
 Încurajarea participării şcolare prin asigurarea unei mese zilnice pentru cei 25 de copii asistaţi în cadrul Centrului de Zi, 

din resurse proprii. 
 Creşterea performanţelor şcolare ale celor 25 de copii prin asistarea pedagogică şi formarea unor deprinderi necesare 

privind, socializarea, autonomia personală, igiena personală, integrarea şcolară şi socială sub directa îndrumare a 
asistenţilor centrului. 

 
Grupul ţintă / beneficiari 
 Beneficiari direcţi:  
 Beneficiarii direcţi ai serviciului social comunitar – „Centrul de Zi pentru Copii” din Haieu,  sunt aproximativ 25 de copii 
proveniţi din familiile sărace din satul Haieu, copii cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani selectaţi după criterii obiective.   
 Beneficiari indirecţi: 
 100 de beneficiari indirecţi ai proiectului reprezintă familiile copiilor asistaţi în Centru. Beneficiile familiilor acestor copii 
sunt cele care decurg din preluarea de către Centru a unor probleme părinteşti la care aceştia nu pot face faţă din diferite 
motive. Familiile vor beneficia de asistenţă pedagogică gratuită pentru copiii lor, putând spera astfel la un viitor mai bun pentru 
generaţia tânără. Faptul că aceşti copii vor primi o masă gratuită zilnic la Centru reprezintă un beneficiu pentru familie, ţinând 
cont de situaţia economică precară a acestora. În plus, copiii vor fi informaţi şi educaţi în mai multe domenii (psihologic, social, 
sanitar), informaţii care vor fi diseminate firesc de către aceştia în sânul familiei, influenţându-şi pozitiv în acest fel fraţii şi chiar 
părinţii. 

O altă categorie de beneficiari indirecţi sunt aproximativ 50 de elevi şi profesori ai şcolii din Haieu. Procesul de predare / 
învăţare va fi mult uşurat, având în vedere ca recuperarea parţială sau totală a elevilor – beneficiari direcţi ai Centrului.   
 
Servicii rezultate 

 Servicii de asistenţă pedagogică şi educativă 
 Servicii de asistenţă psihologică şi socială 
 Servicii sociale de dezvoltare a autonomiei personale şi petrecere a timpului liber 
 Servicii de asistenţă igienico-sanitară 
 Servicii de asigurare a unei mese zilnice 
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 Titlul proiectului ENERGIE ELECTRICĂ ÎN GOSPODĂRIILE ROMILOR DIN SATELE RONTĂU ŞI HAIEU 
 Finanţator Programul PHARE Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor în domeniul MICĂ 
INFRASTRUCTURĂ 
 Aplicant Primăria Comunei Sânmartin 
 Partener Fundaţia RUHAMA 
 Locul de desfăşurare satele Rontău şi Haieu, comuna Sânmartin, judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 2005 
 Buget 29.175 EURO 

      
 
Rezumat 

Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea accesului comunităţilor de romi din comuna Sânmartin la un nivel decent de 
infrastructură locală prin conectarea locuinţelor romilor din satul Rontău (57 gospodării) şi satul Haieu (27 gospodării) la reţeaua 
de energie electrică. Grupurile ţintă au fost comunităţile de romi din satul Rontău (450 persoane) şi Haieu (150 persoane), 
beneficiarii direcţi fiind în număr de 370, reprezentând familii rome care nu beneficiau de curent electric în gospodăriile lor. 
Activităţile proiectului au urmărit realizarea investiţiei în infrastructură, în acest sens fiind organizată licitaţia lucrărilor de 
branşare în urma căreia a fost contractată o firmă care a realizat cele 84 de branşamente pentru locuinţele romilor. Romii au 
contribuit prin muncă comunitară la realizarea investiţiei. În final, s-a organizat recepţia lucrărilor şi o conferinţă de presă pentru 
promovarea proiectului. 
Obiective 

 Obiectiv general: Îmbunătăţirea accesului comunităţilor de romi la un nivel decent de infrastructură locală precum 
conectarea locuinţelor la reţeaua de energie electrică, cu accent pe participarea activă a membrilor comunităţilor de romi 
la conceperea şi implementarea proiectului. 

 Obiectiv specific: Conectarea locuinţelor romilor din satul Rontău (57) şi satul Haieu (27) la reţeaua de energie 
electrică. 

 
Grupul ţintă / beneficiari 
Grupuri ţintă: - familiile rome din satul Rontău ale căror case nu erau conectate la reţeaua de energie electrică (250) 

- familiile rome din satul Haieu ale căror case nu erau conectate la reţeaua de energie electrică (120) 
Beneficiari direcţi: - 250 romi din Rontău, beneficiari ai conectării locuinţelor la reţeaua de energie electrică (57 de 

gospodării) 
- 120 romi din Haieu, beneficiari ai conectării locuinţelor la reţeaua de energie electrică (27 
gospodării) 
- 2 romi, angajaţi în perioada derulării proiectului pentru diverse lucrări 

Beneficiari indirecţi: - comunitatea de romi din satul Rontău (450) 
   - comunitatea de romi din satul Haieu (150) 
   - membrii familiilor celor 2 romi angajaţi în perioada derulării proiectului (10) 
   - comunitatea locală din comuna Sânmartin (8.000) 
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Rezultate 
 extinderea reţelei de energie electrică şi branşarea la energie electrică a comunităţilor de romi din satele Rontău şi 

Haieu 
 57 de gospodării rome din satul Rontău branşate la reţeaua de energie electrică 
 250 de beneficiari romi din satul Rontău 
 27 de gospodării rome din satul Haieu branşate la reţeaua de energie electrică 
 120 de beneficiari romi din satul Haieu 
 2 locuri de muncă pentru romi în perioada proiectului 
 2 facilitatori comunitari romi cu experienţă 
 1 conferinţă de presă la recepţia finală 
 articole/ştiri în presa locală pentru promovarea proiectului 
 

Modul în care a îmbunătăţit proiectul situaţia grupurilor ţintă este uşor de imaginat ţinând cont de faptul că cele 84 de 
gospodării au avut la finele proiectului acces la curent electric. Dacă până acum erau nevoiţi să îşi procure motorină pentru 
lămpi şi puţinele aparate radio din comunitate erau alimentate cu baterii de maşină, după finalizarea obiectivului lumina a 
încetat să mai fie un lux, iar utilizarea obiectelor electrocasnice intră în practica cotidiană a familiilor de romi, favorizând 
integrarea lor socială. Efectele pozitive generate de proiect s-au făcut resimţite în creşterea nivelului de trai al comunităţii şi 
îmbunătăţirea standardelor socio-economice ale gospodăriilor. Ca un exemplu, simplul fapt că copiii romi pot acum să-şi înveţe 
lecţiile şi să-şi scrie temele seara, spre deosebire de situaţia de dinainte în care ei erau nevoiţi să fugă (iarna) de la şcoală 
acasă pentru a apuca să-şi scrie temele înainte de sosirea întunericului, va genera modificări pozitive chiar şi în educaţie şi 
petrecerea timpului liber. 
 
 
     4 
 
 Titlul proiectului PLANUL DE SERVICII COMUNITARE – un instrument de includere socială a grupurilor marginalizate 
 Finanţator Programul PHARE Societate Civilă, Componenta 4. ACCES Social 
 Aplicant Fundaţia de Îngrijiri Comunitare, Bucureşti 
 Partener Fundaţia RUHAMA 
 Locul de desfăşurare nivel naţional – Bucureşti Sector 1, Bacău, Oradea, Craiova 
 Perioada de derulare 2004 

 
 

 
Rezumat 

Obiectivul acestui proiect a fost acela de a elabora Planul de Servicii 
Comunitare ca instrument pentru optimizarea serviciilor medicale şi sociale de 
îngrijire, destinate grupurilor aflate în situaţie de risc de excludere socială. Aplicarea 
modelului de planificare a serviciilor sociale şi medicale s-a realizat la nivelul a 4 
comunităţi pilot: Bucureşti Sector 1, Bacău, Oradea şi Craiova. În fiecare oraş a fost 
creată o grupă locală de lucru care a organizat întâlnirile de lucru, a cules datele şi, 
în concordanţă cu metodolgoia de lucru propusă, a elaborat un plan local al 
serviciilor sociale comunitare. Planificarea servciiilor nu a fost făcută pe toate 
grupurile vulnerabile: metodologia a fost testată pe câte 2 grupuri vulnerabile 
selectate şi agreate la nivelul fiecărui oraş; astfel a fost ales un grup vulnerabil 
comun în toate cele 4 locaţii – persoanele vârstnice şi câte un grup vulnerabil 
specific: persoane cu dizabilităţi – Bucureşti, copii infectaţi HIV – Craiova, copiii 
străzii – Bacău şi persoanele fără adăpost – Oradea. 

Unul dintre rezultatele notabile ale proiectului a fost lansarea Planului de 
Servicii Comunitare la nivel naţional. 
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     5 
 
 Titlul proiectului CANTINA SOCIALĂ ALEŞD 
 Finanţator Ministerul Integrării Europene – Subprogramul Investiţii în Servicii Sociale 
 Aplicant Primăria Oraşului Aleşd – Consiliul Local Aleşd 
 Partener Fundaţia RUHAMA 
 Locul de desfăşurare oraşul Aleşd, judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 2004 
 Buget 3.200.000.000 ROL 

                
 
Rezumat 
 Scopul proiectului a fost înfiinţarea unei cantine sociale în oraşul Aleşd, ca unitate publică de asistenţă socială în 
subordinea Consiliului Local Aleşd, în vederea asistării a cel puţin 100 de beneficiari, conform prevederilor Legii 208/1997 privind 
Cantinele de Ajutor Social. Beneficiarii serviciilor cantinei sunt îndeosebi persoane cu posibilităţi financiare reduse din oraşul Aleşd, 
care întâmpină greutăţi majore în asigurarea hranei zilnice, categorii sociale vulnerabile precum copiii cu probleme sociale 
deosebite, bătrânii cu grad mare de dependenţă fizică, pentru care se asigură transportul hranei la domiciliu. Clădirea destinată 
acestui scop este în proprietatea Consiliului Local Aleşd, şi a fost renovată şi utilată corespunzător funcţionării unei cantine sociale. 
 
Obiective 

 Derularea lucrărilor de reabilitare, renovare şi utilare corespunzătoare a clădirii destinate înfiinţării cantinei sociale. 
 Selectarea a 100 de beneficiari pentru a fi asistaţi în cadrul Cantinei Sociale Aleşd, în conformitate cu Legea 208/1997 

privind Cantinele de Ajutor Social. 
 Selectarea şi instruirea personalului Cantinei Sociale Aleşd. 
 Asistarea celor 100 de beneficiari în cadrul Cantinei Sociale Aleşd. 

 
Rezultate 

 o cantină socială modernă la nivelul oraşului Aleşd 
 100 de persoane defavorizate asistate în cadrul programului Cantinei Sociale Aleşd 
 20 de persoane imobilizate beneficiază de mâncare la domiciliu prin intermediul Cantinei Sociale Aleşd  
 250 de mp au fost renovaţi şi amenajaţi pentru înfiinţarea cantinei 
 dotarea corespunzătoare cu echipamente specifice a Cantinei, la standarde europene 
 schimb de experienţă pentru 2 membri ai echipei Cantinei (personalul care lucrează direct în evaluarea şi selecţia 

beneficiarilor şi administratorul) în cadrul altor servicii de asistenţă socială prin Cantina Socială din Municipiul Oradea 
 1 grilă cu criterii de selecţie a persoanelor vulnerabile care beneficiază de serviciile Cantinei Sociale 
 instrumente de lucru standardizate (anchetă socială, fişă de intervenţie, opis cu acte) 
 s-au creat 4 noi locuri de muncă în Aleşd 
 funcţionarea Cantinei Sociale în Aleşd permite menţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă la domiciliu a persoanelor 

vârstnice prin asigurarea mesei pe roţi 
 primul serviciu public local de asistenţă socială, bugetat de către Consiliul Local. 
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     6 
 
 Titlul proiectului CANTINA SOCIALĂ A COMUNEI SÂNMARTIN 
 Finanţator Ministerul Dezvoltării şi Prognozei – Subprogramul Investiţii în Servicii Sociale 
 Aplicant Consiliul Local al Comunei Sânmartin 
 Partener Fundaţia RUHAMA 
 Locul de desfăşurare comuna Sânmartin, judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 2004 
 Buget 2.253.000.000 ROL 
 
Rezumat 
 Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din comuna Sânmartin  pentru a 
răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. 
 Consiliul Local al Comunei Sânmartin, judeţul Bihor, a înfiinţat Cantina Socială a Comunei pentru asistarea a aproximativ 
150 de persoane, în conformitate cu Legea 208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social. Cantina Socială funcţionează în incinta 
clădirii Primariei, proprietate a Consiliului Local. Aproximativ 230 de mp au fost renovaţi dotaţi corespunzător funcţionării Cantinei 
Sociale. Partenerul Consiliului Local în implementarea proiectului a fost Fundaţia Ruhama, iar colaborator a fost Administraţia 
Socială Comunitară Oradea – Cantina Socială a Municipiului Oradea. Cantina Socială funcţionează ca unitate publică de asistenţă 
socială, în subordinea Consiliului Local Sânmartin. 

 
Obiective 

 Renovarea, amenajarea şi dotarea a 232 mp suprafaţă utilă din noua clădire a Primăriei Comunei Sânmartin, corespunzător 
pentru Înfiinţarea Cantinei Sociale 

 Înfiinţarea Cantinei Sociale  ca unitate publică de asistenţă socială, în subordinea Consiliului Local Sânmartin 
 Realizarea a două stagii de pregătire, a administratorului Cantinei sociale şi a inspectorului/referent social la Administraţia 

Socială Comunitară Oradea - Cantina Socială a Municipiului Oradea 
 Prestarea de servicii sociale în conformitate cu Legea 208/15.12.1997 pentru aproximativ 150 de persoane din comuna 

Sânmartin aflate în situaţii economico-sociale, medicale deosebite. 
 
Grupul ţintă / beneficiari 
Grupul ţintă al cantinei sociale este identificat pe baza criteriilor prevăzute de Legea 208. 
Numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi:  
 - direcţi: - 100 de persoane care vor servi masa în cantină  
   - 50 copii, asistaţi în cadrul Centrelor de Zi de la Rontău şi Haieu  
   - 4 persoane angajate în cadrul serviciilor Cantinei nou înfiinţate 
 - indirecţi: - contractorii angajaţi pentru lucrările de reabilitare şi amenajare a Cantinei (20) 
      - comunitatea locală Sânmartin (7.996) 
      - administraţia publică locală din Sânmartin (30)  
Rezultate 

 1 cantină socială modernă la nivelul comunei Sânmartin 
 100 de persoane asistate prin intermediul serviciilor Cantinei sociale 
 50 de copii asistaţi în Centrele de zi vor fi beneficia de asistenţă şi prin intermediul Cantinei Sociale 
 230 de mp sunt renovaţi şi amenajaţi pentru cantină 
 dotarea corespunzătoare cu echipamente specifice a Cantinei, la standarde europene 
 schimb de experienţă pentru 2 membri ai echipei Cantinei in cadrul altor servicii de asistenţă socială prin Cantina 

Socială din Municipiul Oradea 
 criterii de selecţie a persoanelor care vor beneficia de serviciile Cantinei Sociale 
 instrumente de lucru standardizate (anchetă socială, fişă de intervenţie, opis cu acte) 
 s-au creat 4 noi locuri de munca în comuna Sânmartin 
 funcţionarea Cantinei Sociale în Comuna Sânmartin permite dezvoltarea serviciilor de asistenţă la domiciliu a persoanelor 

vârstnice prin asigurarea mesei pe roţi 
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     7 
 
 Titlul proiectului CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - ALEŞD 
 Finanţator Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 Aplicant Primăria Oraşului Aleşd – Serviciul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară 
 Partener Fundaţia RUHAMA 
 Locul de desfăşurare oraşul Aleşd, judeţul Bihor 
 Perioada de derulare 2005 
 Buget 1.825.000.000 ROL 
           

               
 
Rezumat 

Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea serviciilor sociale de îngrijire pentru persoanele vârstnice prin înfiinţarea 
Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Aleşd. Grupurile ţintă sunt persoanele vârstnice din Aleşd care se află în cel puţin 
una dintre situaţiile următoare: au depăşit vârsta de pensionare, locuiesc singure, au o situaţie materială precară, nu au boli 
grave şi nu sunt dependente. Principalele activităţi ale proiectului au vizat formarea echipei de implementare a proiectului; 
realizarea lucrărilor de reabilitare, renovare şi modernizare a clădirii; achiziţionarea de bunuri şi materiale specifice pentru 
Centrul de Zi; recepţia finală a lucrărilor; selectarea şi instruirea prin vizite de lucru a personalului; selecţia beneficiarilor 
Centrului şi asistarea efectivă a beneficiarilor direcţi. 

  
Obiective 

 Derularea lucrărilor de reabilitare, renovare şi utilare corespunzătoare a clădirii destinate înfiinţării Centrului de Zi pentru 
Persoanele Vârstnice din Aleşd. 

 Selectarea personalului şi realizarea unei vizite de lucru a personalului care va furniza serviciile sociale şi socio-medicale 
din cadrul Centrului de zi. 

 Selectarea şi asistarea a 50 de vârstnici care urmează să beneficieze de serviciile Centrului de zi pentru persoanele 
vârstnice din Aleşd, în conformitate cu Legea 17/2000 privind asistenţa socială a vârstnicilor. 

 
Grupul ţintă / beneficiari 
  - persoanele vârstnice din Aleşd care au depăşit vârsta de pensionare (3.000) 
  - persoanele vârstnice din Aleşd care locuiesc singure (500) 
  - persoanele vârstnice din Aleşd care au o situaţie materială precară (800) 
  - persoanele vârstnice din Aleşd care nu au boli grave şi nu sunt dependente (2.500) 
 
Beneficiari directi: - 50 de persoane vârstnice integrate în programul Centrului 
    - 100 de persoane vârstnice care vizitează sporadic Centrul 
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Beneficiari indirecti: - contractorii angajaţi pentru lucrările de reabilitare şi amenajare a Centrului (20) 
   - familiile persoanelor vârstnice asistate în cadrul proiectului (150) 
   - comunitatea locală Aleşd (10.376) 
   - administraţia publică locală din Aleşd (40) 
   - persoane angajate în cadrul serviciilor Centrului nou înfiinţat (3) 
 

      
 
Rezultate 

 Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Aleşd, cu o capacitate minimă de 50 de asistaţi, împreună cu anexele acestuia 
 înfiinţarea serviciului de asistenţă socială şi sociomedicală a 50 de persoane vârstnice din Aleşd în cadrul Centrului 
 3 de locuri de muncă create în cadrul Centrului 
 dotarea corespunzătoare cu echipamente, bunuri şi materiale a Centrului, la standarde europene 
 suport informaţional pentru instruirea personalului tehnic (ghid practic) 
 schimb de experienţă pentru echipa tehnică a Centrului (personalul care lucrează direct cu beneficiarii) în cadrul altor 

programe de îngrijire a persoanelor vârstnice la nivel judeţean (3 vizite de lucru) 
 materialele informative şi promoţionale ale serviciilor Centrului şi ale proiectului în sine (articole în publicaţia gratuită 

Monitorul de Aleşd – 500 exemplare, articole pe pagina Web a oraşului Aleşd)  
 prezentare pe pagina Web a oraşului Aleşd 
 grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, adaptată la contextul local 
 50 de persoane vârstnice asistate continuu în cadrul Centrului 
 100 de persoane vârstnice asistate sporadic în cadrul Centrului 
 

Înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice la nivelul comunităţii din Aleşd reprezintă pentru beneficiarii 
direcţi ai proiectului ajutorul concret de care aceştia au nevoie pentru un nivel de trai decent. Asistenţa sociomedicală 
nemediată, constantă, la standarde europene, conferă Centrului rolul de soluţiona unul dintre cele mai grave aspecte cu care se 
confruntă societatea româneascâ în această perioadă de tranziţie, şi anume acela de a avea grijă de părinţii şi bunicii noştri, 
aceia care se află în prezent în imposibilitatea de a face faţă unor situaţii sociale sau sociomedicale care le depăşesc puterile. 
Avem convingerea că serviciile Centrului vor aduce cu sine speranţa şi încrederea că societatea românească poate şi doreşte 
să sprijine persoanele vârstnice aflate în situaţie de criză, care la rândul lor şi-au adus aportul la dezvoltarea comunităţii din 
Aleşd.  

Centrul de Zi oferă o gamă largă de servicii persoanei asistate, îmbunătăţind calitatea vieţii acesteia din mai multe 
perspective. După un ciclu complet de asistare, beneficiarul cunoaşte o creştere calitativă a stării sale fizice, psihice şi 
intelectuale. Aceasta este menirea centrului: de a oferi cetăţeanului vârstnic posibilitatea de a se reintegra în viaţa socială 
activă, dispunând de acum de resurse fizice şi psihice îmbunătăţite substanţial. Cele 50 de persoane vârstnice asistate 
concomitent în Centrul amenajat şi dotat corespunzător constituie un grup social mic, ale cărui criterii de coeziune sunt vârsta, 
nevoile şi dificultăţile comune, pe care le întâmpină zilnic. Reintegrarea socială a asistaţilor începe încă din perioada de 
găzduire la Centru, reactivându-li-se nevoia de asociativitate şi de a se reinventa pe sine în cadrul unui grup nou, generatorul 
unei noi apartenenţe sociale. Complexele dezvoltate în timp, izvorâte din neputinţa de a lega relaţii sociale, de a îndeplini acte 
curente, de petrecere a timpului liber, pot fi eliminate pe parcursul stagiului de asistare, rezultând o personalitate redefinită. 
Centrul, prin funcţiile sale multiple, reprezintă pentru cetăţeanul în vârstă prima alegere în momentele critice.  
 



proiecte in perspectiva
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Titlul proiectului Dezvoltarea şi promovarea de Programe educaţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii romi prin 
eforturi comunitare integrate, prin înfiinţarea CENTRULUI EDUCAŢIONAL PENTRU ROMI din Bihor 
Finanţator Roma Education Fund 
Parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor prin Biroul Judeţean pentru Romi 
Locul de desfăşurare judeţul Bihor 
Perioada de derulare 2006-2008 
Buget 200.000 EURO 
Justificare 

Cei aproximativ 40.000 de romi din judeţul Bihor se confruntă cu o discrepanţă masivă în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie şi segregare şcolară între cetăţeni de origine romă şi cei ce nu sunt romi. În ciuda contextului legislativ relativ favorabil, 
putem vorbi de o rată mică de participare şcolară şi una ridicată de abandon şcolar în rîndul romilor, toate acestea corelate cu 
standarde socio-economice scăzute. 

Conform datelor noastre estimative, în cele 20 de comunităţi selectate avem un total de 18.672 de romi, dintre care 40 
% sunt copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani (7.468 copii). Dintre aceşti copii, 40,9% sunt înscrişi în prezent la şcoli sau 
grădiniţe (3.055 copiii). În ceea ce urmează, vom analiza rata participării copiilor romi cu vârste diferite corespunzând nivelului 
de educaţie specific (clasei).  

a) Copii romi între3-6 ani = 1.505 (20,15% din totalul de copii romi) 
  Dintre care sunt la grădiniţă = 566 (37, 6% dintre copiii romi de 3-6 ani) 
b) Copii romi între 7-10 ani = 2.601 (34, 83% din totalul de copii romi) 
     Dintre care sunt la şcoala primară (clasele I-IV) = 1.711 (65, 77% dintre copiii romi de 7-10 ani) 
c) Copii romi între 11-14 ani = 1.677 (22,45% din totalul de copii romi) 
    Dintre care sunt la şcoala gimnazială (clasele V-VIII) =721 (43% dintre copiii romi de 11-14 ani) 
d) Copii romi între 15-18 ani = 1.686 ( 22, 57% din totalul de copii romi)  
    Dintre care sunt în clasele IX-XII =57 (34, 83% dintre copiii romi între 15-18 ani) 
 
Interpretând datele de mai sus, putem observa o rată scăzută de participare şcolară a copiilor romi în general dar cu 

diferenţe semnificative între categoriile de vârstă. Rata participării şcolare scade o dată cu înaintarea în vârstă. Dacă copiii de 
romi înregistrează o rată de participare şcolară de 65,77% în cadrul şcolii primare, în cadrul şcolii gimnaziale rata participării 
şcolare scade la 43 %, iar în ce priveşte liceul rata participării şcolare scade în mod dramatic la 3,4 %. Pe lângă acestea, rata 
participării la grădiniţă a copiiilor de romi este de doar 37,6%. Însă datele sunt estimative, deci situaţia reală ar putea fi şi mai 
gravă. În comparaţie, rata participării şcolare a populaţiei non-rome este cu mult mai mare după cum urmează: 96,5 % dintre 
copiii între 7-10 ani, 94,1% dintre copiii de 11-14 ani şi 73,7% dintre copiii de 15-18 ani. Cât priveşte grădiniţele, rata participării 
creşte de la 70% în grupa mică la 90% pentru anul de pregătirie preşcolară. 

Mai departe ne vom ocupa de fenomenul abandonului şcolar. Conform estimărilor noastre, rata anuală a abandonului 
şcolar în rândul copiilor romi din şcoala primară este aproximativ 12% pe an, aceasta însemnând că doar 2 copii romi din 3 
înscrişi în clasa I au şanse să termine clasa a IV-a. În plus, rata abandonului şcolar a copiiilor romi din şcoala gimnazială este 
aproximativ 21% pe an, ceea ce înseamnă că doar unul dintre 2 copii romi înscrişi în clasa a V-a au şanse să termine clasa a 
VIII-a. Ceea ce este cu adevărat interesant este că copiii romi care sunt înscrişi la liceu înregistrează o rată de abandon şcolar 
apropiată de 0%, aceasta însemnând că orice copil rom înscris la liceu are şanse de aproape 100% să absolve. Acest fapt va fi 
mult exploatat în cadrul proiectului prin consilierea, încurajarea şi sprijinirea familiilor de romi pentru a-şi trimite copiii la liceu. 

 
Obiectiv general 

 Dezvoltarea şi promovarea de Programe educaţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii romi prin eforturi comunitare 
integrate, prin înfiinţarea Centrului Educaţional pentru Romi din Bihor. 

 
Misiunea Centrului Educaţional pentru Romi (CER): să dezvolte şi să promoveze un model educaţional incluziv şi sustenabil 
pentru copiii romi care să promoveze desegregarea şi integrarea, susţinut de un efort comunitar integrat. 
 
Programele Centrului Educaţional pentru Romi (CER): 
P1: să îmbunătăţească accesul copiilor romi la educaţia preşcolară – pentru 500 de copii romi cu vârsta cuprinsă între 3-6 

ani, în cele 20 de comunităţi de romi pilot ale acestui proiect. 
P2: să îmbunătăţească şi să monitorizeze accesul la educaţie şi rezultatele pentru copii romi din clasele primare (I-IV) şi 

să promoveze desegregarea şcolară – la peste 2000 de copiiii romi cu vârstele cuprinse între 7-10 ani, în cele 20 de 
comunităţi de romi pilot ale acestui proiect. 
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P3:  să îmbunătăţească şi să monitorizeze accesul la educaţie şi rezultatele copiilor romi în şcoala gimnazială (V-VIII) şi să 
promoveze desegregarea şcolară – a peste 1500 de copii romi cu vârstele cuprinse între 11 şi 14 ani, în cele 20 de 
comunităţi de romi pilot ale acestui proiect. 

P4:  să dezvolte o reţea de lideri romi şi alţi activişti locali incluzând pregătirea pe teme ca: teme educaţionale, 
comunicare, consiliere, conducere, cu scopul de a creşte participarea lor directă şi a altor factori interesaţi în 
dezvoltarea comunitară având ca pilon central educaţia. 

P5:  să dezvolte şi să promoveze un program educaţional motivaţional de incluziune prin stabilirea unui Program de Burse 
bazat pe Vouchere, destinat celor mai săraci copii romi care se înscriu în clasa I şi prin stabilirea unui Program de 
Alocaţii de Susţinere pentru copiii romi ce prezintă risc de abandon şcolar.  

P6:  să capitalizeze şi să disemineze cele mai bune practici din ţară şi să implementeze strategiile educaţionale importate, 
atît pentru copii cît şi pentru părinţi, precum Grădiniţa de Vară, meditaţii după orele de şcoală. 

 
Cadrul metodologic                        constituenţi 

 
                                                                                                decizii 
 
                                                                                                                   coordonare 
 
          
                                                                                    cooperare 
 
                                       ACŢIUNI 

 
 

 
                                                                   .......... 
 
 
 
                                                                   .......... 
 
 
                                                                                   recrutare 
Grupul ţintă / beneficiari 
  Grupul ţintă – 20 de comunităţi rome pilot din judeţul Bihor 
     Beneficiarii direcţi: 

- peste 250 de copii preşcolari romi şi copii non-romi săraci participanţi la Grădiniţele de Vară; 
- peste 5.000 de copii romi cu vârstele cuprinse între 3 şi 18 ani şi copiii non-romi săraci, dintre care 

o peste 500 de copii romi cu vârstele cuprinse între 3-6 ani pentru educaţia preşcolară (grădiniţă) 
o peste 2000 de copii romi cu vârstele cuprinse între 7-10 ani în şcoala primară (clasele I-IV) 
o peste 1500 de copii romi cu vârstele cuprinse între 11-14 ani în şcoala gimnazială (clasele V-VIII) 
o peste 1000 de copii romi cu vârstele cuprinse între 15-18 ani în liceu (clasele IX-XII) 

- peste 200 de copii romi asistaţi prin programul de medicaţii după orele de clasă 
- peste 300 de copii de romi săraci sprijiniţi prin Programul de Burse prin Vouchere 
- peste 200 de  copii de romi săraci sprijiniţi prin Programul de Alocaţii de Susţinere 
- peste 3000 de părinţi romi 
- peste 20  de lideri romi şi alţi activişti locali implicaţi în proiect 
- peste 100 de  educatori, profesori şi personal managerial din şcoli 

     Beneficiari indirecţi: 
- 20 de comunităţi de romi – peste 15000 de beneficiari 
- 20 de primării, 20 de şcoli, 20 de grădiniţe 
- 20 de comunităţi locale (oraşe şi sate) – peste 100.000 de locuitori 

Al doilea an 

Primul an 

REŢEA 

recrutare

Centrul 
Educaţional 
al Romilor 

Comitet Director

Lideri      Activişti locali      Lideri      Activişti locali      Lideri      Activişti locali 

Program 
Pentru 
Persoanele 
Resursă 
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