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Valoarea fundamentală a organizaţiei noastre este empatia. În fiecare zi ne străduim să simţim
ceea ce simt beneficiarii noştri, asigurându-ne astfel că nu ne abatem niciodată de la misiunea fun-
daţiei, şi anume dezvoltarea de programe şi servicii care răspund nevoilor sociale ale grupurilor şi
comunităţilor vulnerabile.



Marian Daragiu, preşedintele Fundaţiei Ruhama,
coordonează programul de construire a caselor
sociale în comunitatea romă din satul Telechiu,
comuna Ţeţchea, judeţul Bihor.



Consultând statisticile fundaţiei cu numărul beneficiarilor programelor şi serviciilor noastre, mă aşteptam entuziast
să constat cum, de la an la an, numărul acestora scade, pe măsură ce Fundaţia, alături de partenerii şi colabora-
torii săi, reuşea să ofere soluţii la problemele cu care cetăţenii se confruntă. Cu eforturile unei echipe interdiscipli-
nare extinse, 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 fap-
tul că sunt de fiecare dată alţii. Problemele se regăsesc în acelaşi spectru al nevoilor: sociale, educaţionale, eco-
nomice, 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 sa 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 - donatori, finanţatori şi antreprenori - care aţi găsit de cuviinţă să
oferiţi sprijin logistic, uman sau financiar propunerilor noastre de a contribui la procesul de îmbunătăţire a condiţi-
ilor de viaţă ale semenilor noştri,
vă mulţumim.

Marian Daragiu, sociolog
Preşedinte, Fondator

Fundaţia Ruhama



Fundaţia Ruhama sprijină copiii şi tinerii lipsiţi
de resurse adecvate, pentru a le facilita accesul
la educaţie. Educaţia este pilonul central în jurul
căruia organizaţia iniţiază programe de dez-
voltare comunitară. Programele fundaţiei au
hrănit visele unor studenţi romi precum 
promiţătoarea Malvina.



EA SPUNE...

Eu sunt Malvina, am 21 de ani şi sunt studentă în anul III la Relaţii Inter-
naţionale şi Studii Europene. În ciuda dificultăţilor întâlnite în viaţă, am reuşit
să îmi împlinesc visul de a urma o facultate, iar pentru acest lucru trebuie să
le mulţumesc bunicilor mei, care s-au îngrijit îndeaproape de creşterea şi edu-
carea mea, dar şi Fundaţiei Ruhama care m-a sprijinit enorm. Greutăţile vieţii
m-au influenţat să mă îndrept către ştiinţele socio-umane, fapt pentru care am
urmat un liceu de profil, iar mai târziu am oscilat între a urma medicina sau
relaţiile internaţionale, un domeniu nou şi incitant. În cele din urmă am optat
pentru relaţii internaţionale, fiind mai aproape de pregătirea mea anterioară.

Am luat contact cu Fundaţia Ruhama în primăvara anului 2007, când am fost
invitată de fosta mea profesoară de limbă engleză la inaugurarea Centrului
Educaţional pentru Romi. Discursul preşedintelui organizaţiei m-a marcat
adânc şi m-a convins să revin la fundaţie pentru a mă implica în activităţile
lor, în măsura în care timpul şi resursele mele îmi permiteau. Timp de un an am
încercat să contribui la proiectele de dezvoltare comunitară ale fundaţiei,
deprinzând în acelaşi timp o serie de cunoştinţe şi abilităţi noi, care consider
că mă vor ajuta şi în propria mea carieră. Mulţumită fundaţiei, am avut
ocazia să lucrez într-o echipă tânără şi dinamică, să particip la cursuri şi ate-
liere, să ajut la rândul meu alţi etnici romi.

Fundaţia Ruhama a reprezentat un suport real pentru mine, beneficiind de
sprijin financiar pentru cheltuielile de chirie, masă şi transport, reuşind astfel
să mă concentrez mai bine asupra activităţii de student, fără a mai trebui să
mă preocup de resursele financiare sau chiar să mă angajez. Doresc să
mulţumesc echipei Fundaţiei Ruhama pentru lecţia învăţată: să ajuţi oamenii
care au nevoie şi să lupţi pentru a deveni mai bun. Anul petrecut la organiza-
ţie va rămâne mereu în sufletul meu ca o perioadă de referinţă.

Malvina, studentă la Relaţii Internaţionale
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programele noastre



Dacă acum 10 ani, echipa Fundaţiei Ruhama îşi propunea să dezvolte programe de asistenţă socială
pentru persoanele defavorizate, munca şi experienţa acumulată în timp au condus la cristalizarea
unei noi perspective şi abordări a fenomenelor sociale care avea să reorienteze motoarele organi-
zaţiei. Astfel, am învăţat treptat că munca de caritate şi chiar furnizarea de servicii sociale către
comunitate nu rezolvă decât o mică parte dintre problemele cu care se confruntă cetăţenii. Am mai
învăţat că problemele nu sunt niciodată simple, complexitatea lor derivând din înlănţuirea nevoilor
sociale, economice, educaţionale, de locuire, de infrastructură, de sănătate, de ocupare. Pentru a
putea îmbunătăţi calitatea vieţii unei familii vulnerabile, fundaţia trebuie să abordeze structurat şi
integrat toate faţetele realităţii acesteia, într-un mod profesionist, cu o echipă interdisciplinară şi cu
standarde de calitate bine definite şi asumate. Această nouă abordare multifaţetată a grupurilor şi
comunităţilor defavorizate este reflectată azi în programele şi serviciile sociale dezvoltate de noi.

SERVICII SOCIALE
Fundaţia Ruhama a înfiinţat o serie de servicii sociale pentru a răspunde nevoilor prioritare ale unor
categorii sociale vulnerabile. Organizaţia noastră furnizează următoarele servicii sociale acreditate:
Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi cu dizabilităţi în Oradea, Biroul de Con-
siliere pentru Cetăţeni Oradea şi Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii în Bihor.

EDUCAŢIE
Programele educaţionale adresate copiilor din comunităţile defavorizate au fost consolidate pe par-
cursul anului 2007, în 23 de comunităţi din judeţul Bihor şi au generat o serie de rezultate notabile,
precum şi modele de bună practică promovate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei.

FORMARE PROFESIONALĂ ŞI SERVICII DE OCUPARE
Programele de formare profesională au fost dezvoltate în anul 2007 atât pentru a răspunde nevoilor
de calificare ivite pe piaţa muncii, cât şi pentru a furniza surse de autosusţinere financiară a activi-
tăţilor sociale ale fundaţiei. Organizaţia a iniţiat un proiect pentru a înfiinţa Centrul CARIERE de Ori-
entare, Mediere şi Formare Profesională la Oradea, pentru tineri în căutarea unui loc de muncă. 

DEZVOLTARE COMUNITARĂ ŞI LOCUIRE
Programele de dezvoltare comunitară şi locuire au cunoscut o nouă abordare în 2007, centrată pe
mobilizarea şi împuternicirea membrilor comunităţii în grupuri de iniţiativă locale, care la rândul lor
au reuşit, cu asistenţa organizaţiei, să rezolve o parte din problemele comunităţii.

ADVOCACY ŞI POLITICI PUBLICE
Politicile publice sunt un domeniu nou în care fundaţia a început să activeze din 2006, urmărind să
propună schimbări de politici publice la nivel legislativ, local şi naţional, pentru a îmbunătăţi pro-
gramele şi serviciile adresate grupurilor vulnerabile prin campanii de advocacy. 

BIRÓ Rozália
viceprimar

Primăria Oradea

"Fundaţia Ruhama este una din-
tre cele mai active organizaţii
nonguvernamentale din oraşul
nostru. Prin obiectivele pe care
şi le-a propus, prin munca mai
multor ani, prin exigenţa cu
privire la calitatea serviciilor
oferite, prin flexibilitate şi
deschidere, a reuşit să devină
un actor principal în sfera ser-
viciilor sociale oferite de ONG-
urile din Municipiul Oradea.
Dăruirea sufletească şi profe-
sionalismul echipei fundaţiei
are ca rezultat aprecierea şi
atenţia administraţiei locale
Orădene şi a mea personală."
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servicii sociale



PREZENTARE GENERALĂ

Fundaţia Ruhama este furnizor acreditat de servicii sociale începând cu anul
2003, când a pus bazele serviciilor de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârst-
nice şi persoane cu dizabilităţi. Mai târziu, gama de îngrijiri la domiciliu a fost
completată cu servicii de îngrijiri medicale la cererea beneficiarilor, în marea lor
parte imobilizaţi la pat şi având acces îngreunat la servicii medicale. În paralel,
corelând oportunităţile de finanţare Phare cu nevoile sociale ale cetăţenilor, fun-
daţia a înfiinţat un nou serviciu: Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea, care
furnizează zilnic servicii gratuite de informare şi consiliere din octombrie 2002.
Cel mai recent serviciu social creat este Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru
Părinţi şi Copii, lansat în 2007, care urmăreşte rezolvarea cazurilor sociale iden-
tificate în munca zilnică de teren în comunităţile dezavantajate, în special pentru
a ajuta familiile să menţină/reintegreze copiii în şcoală.

Pe parcursul celor 5 ani de furnizare neîntreruptă a serviciilor sociale, Fundaţia
Ruhama a sprijinit autorităţile publice din judeţul Bihor pentru a înfiinţa şi eficien-
tiza servicii sociale indispensabile pentru societatea românească. Astfel, cu supor-
tul fundaţiei, s-au înfiinţat următoarele servicii sociale preluate de autorităţi: Cen-
trul de Informare şi Consiliere din Tinca în parteneriat cu Primăria Tinca; Centrul
Temporar pentru Copii “Cuore” din Oradea în parteneriat cu Administraţia
Socială Comunitară Oradea; Centrul de Zi pentru Copii din Haieu, Centrul de Zi
pentru Copii “Prichindel” din Rontău, Cantina Socială şi Centrul Comunitar de
Informare şi Consiliere din Sânmartin în parteneriat cu Primăria Sânmartin; Cen-
trul de Zi pentru Persoane Vârstnice din Aleşd şi Cantina Socială din Aleşd în
parteneriat cu Primăria Aleşd. În anul 2008, Fundaţia Ruhama îşi propune să înfi-
inţeze în parteneriat cu Primăria Aleşd şi Primăria Ţeţchea două centre sociale
multifuncţionale în comunităţile de romi din Aleşd-Obor şi Telechiu, cu componente
de centru educativ de zi pentru copii.

Servicii sociale furnizate de Fundaţia Ruhama în anul 2007

:: Servicii de îngrijiri la domiciliu
::: serviciul de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice
::: serviciul de asistenţă şi recuperare la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi
::: serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu

:: Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea
:: Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

Zeno ŢIPŢER
primar

Primăria Aleşd

"Am o deosebită plăcere de a
vorbi în câteva cuvinte despre Fun-
daţia Ruhama, una dintre cele mai
cunoscute fundaţii din Bihor şi nu
numai, datorită profesionalismu-
lui, competenţei şi credibilităţii pe
care aceasta şi-a câştigat-o în
timp. Colaborarea cu Fundaţia
Ruhama a început cu mai mulţi ani
în urmă, fiind de bun augur pentru
toţi cei implicaţi. Ne putem mândri
cu câteva din realizările pe care le-
am obţinut împreună: două servicii
sociale axate pe persoanele vârst-
nice şi cu venituri mici - Centrul de
Zi Pentru Persoane Vârstnice şi
Cantina Socială. Rămânem cu
convingerea că parteneriatul cu
Fundaţia Ruhama este un exemplu
de bună practică şi pentru alte
administraţii locale. Implicarea
ONG-urilor în viaţa socială a comu-
nităţii este binevenită. Felicit Fun-
daţia Ruhama pentru tot ceea ce a
realizat, nu numai în Aleşd, ci în
tot Judeţul Bihor."
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Fundaţia Ruhama sprijină persoanele vârstnice şi
persoanele cu dizabilităţi pentru a se bucura de
viaţă, pentru a-şi redobândi demnitatea şi
autonomia. Serviciile de îngrijire la domiciliu ale
fundaţiei au contribuit la creşterea calităţii vieţii
unor seniori ai urbei, precum doamna Maria.
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EA SPUNE...

Mă numesc Maria, am 77 de ani, locuiesc în Oradea şi beneficiez de servici-
ile la domiciliu ale Fundaţiei Ruhama începând cu luna iunie a anului 2007.
Sprijinul pe care îl primesc din partea fundaţiei constă în cumpărături: la ali-
mentară, la piaţă; curăţenie: aspirat, şters pe jos, spălat geamuri; însoţire:
pentru plata unor facturi, pentru cumpărarea de medicamente.

Vreau să mulţumesc Fundaţiei Ruhama pentru sprijinul şi ajutorul ce mi l-a dat;
mulţumesc tuturor persoanelor din fundaţie pentru felul omenesc şi bun prin
care m-au tratat, pentru înţelegere şi ajutor, în special Cameliei -
asistent social, Ildiko - asistent medical, îngrijitoarelor Ana şi Ileana. Am mare
nevoie de sprijin în continuare pentru că sunt foarte bolnavă şi nu am pe
nimeni să mă ajute.

Eu am numai aprecieri faţă de fundaţie şi dacă ştiam că există aşa ceva acum
4 ani, nu mai aveam problemele acestea cu locuinţa, nu aveam atâtea bătăi
de cap, nu aveam proces, telefoane interminabile, nopţi nedormite, bătăi în
uşă din partea unor străini pe care îi aducea persoana cu care am încheiat
contract cu clauză de întreţinere cu mâncare, medicamente, plata facturilor în
schimbul apartamentului cu drept de folosinţă din partea mea, persoană care
nu a respectat deloc obiectul contractului.

Vreau să recomand şi altor persoane ca mine să caute să beneficieze de ser-
viciilor Fundaţiei Ruhama, precum şi de ajutorul şi sprijinul pe care ei le oferă,
pot să spun cu dragostea de care noi, bătrânii, avem nevoie.

Maria, vârstnică asistată



În anul 2007, Fundaţia Ruhama,
prin serviciile de îngrijiri la
domiciliu, a devenit organizaţie
membră a Reţelei Europeane a
Furnizorilor de Servicii pentru
Persoanele cu Dizabilităţi -
EASPD.

www.easpd.eu

Conform evaluării anuale a ser-
viciilor de îngrijiri la domiciliu
ale Fundaţiei Ruhama, marea
majoritate a persoanelor vârst-
nice asistate (94,9%) nu ar
şovăi să recomande serviciul
unei cunoştinţe cu nevoi de
îngrijire. Evaluarea satisfacţiei
beneficarilor în 2007 a oferit un
feed-back pozitiv cu privire la
calitatea serviciului, la tipurile
de servicii oferite şi faţă de ca-
litatea personalului implicat.
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SERVICIILE DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Serviciile de îngrijiri la domiciliu furnizate de Fundaţia Ruhama găzuiesc inter-
venţii în trei domenii: intervenţii sociale, socio-medicale şi medicale. Beneficiarii
îngrijirilor la domiciliu sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta standard de
pensionare şi persoane cu dizabilităţi, iar cele medicale sunt oferite oricărei per-
soane, în conformitate cu procedura Casei Judeţene de Sănătate. Aria de activi-
tate a serviciilor de îngrijiri la domiciliu este municipiul Oradea şi sector 5
Bucureşti.

Fundaţia Ruhama este acreditată şi autorizată pentru 3 tipuri de servicii:
:: serviciul de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice;
:: serviciul de asistenţă şi recuperare la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi;
:: serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu.

Serviciile de îngrijiri la domiciliu oferă trei categorii diferite de intervenţii:
Intervenţiile sociale pot consta în informarea despre diferite drepturi şi facilitarea
accesului la: venitul minim garantat, cantină socială, încadrare în grad de handi-
cap, bilete de tratament sau de odihnă; informarea despre servicii oferite de alte
ONG-uri; demersuri pe lângă instituţiile competente; participare la
activităţi/evenimente sociale şi culturale; sprijin pentru plata unor servicii şi obli-
gaţii curente: impozite, telefon, electricitate, televiziune prin cablu, întreţinere;
ajutor pentru menaj şi cumpărături; asigurarea de servicii de tipul masă pe roţi.
Intervenţiile socio-medicale pot consta în igiena persoanei; alimentarea persoanei
dependente; servicii de kinetoterapie, masaj şi gimnastică medicală; însoţirea
persoanei la serviciile medicale.
Intervenţiile medicale pot consta în monitorizarea parametrilor fiziologici: tem-
peratură, respiraţie, tensiune; administrarea medicamentelor; îngrijirea plăgilor
simple, a escarelor multiple şi alte tipuri de intervenţii.

Echipa de îngrijiri la domiciliu

În anul 2007, în cadrul Serviciilor de îngrijiri la domiciliu au fost implicaţi: 1 coor-
donator, 2 asistenţi sociali, 1 asistent medical, 1 kinetoterapeut, 1 fiziokinetote-
rapeut, 5 îngrijitori, 10 studenţi care au realizat practica de specialitate şi 5 vo-
luntari. Dintre îngrijitorii fundaţiei, 3 deţin diplomă de calificare în ocupaţia de
îngrijitor bătrâni, obţinută prin absolvirea cursurilor de calificare organizate de
Departamentul de Formare Profesională al Fundaţiei Ruhama.



Monitorizarea anuală a beneficiarilor

Lunar, Fundaţia Ruhama asistă prin intermediul serviciilor de îngrijiri la domiciliu
90 de persoane dintre care, în medie, 30 de persoane beneficiază de asistenţă
gratuită, restul având o contribuţie mică, în funcţie de veniturile persoanei şi ale
susţinătorilor acesteia. În decursul anului 2007 am înregistrat un număr de 115
cereri noi dintre care 3 sesizate de instituţii publice: Administraţia Socială Comu-
nitară Oradea şi Poliţia de Proximitate Oradea. Din totalul de cereri, 71 au fost
admise în cadrul serviciului. De asemenea, am constatat o creştere a numărului de
beneficiari ai serviciului, cu 10 persoane mai mult faţă de luna decembrie 2006.

Monitorizarea anuală pe tipuri de intervenţii

Ovidiu KOMORNYIK
artist şi compozitor

"Mă număr printre cei care au
apelat cu cea mai mare
încredere la serviciile oferite de
Fundaţia Ruhama, într-un
moment în care am avut nevoie
de adevăraţi profesionişti pen-
tru îngrijirea mătuşii mele care
a locuit în Oradea. Serviciul de
asistenţă socială şi medicală a
persoanelor vârstnice al acestei
fundaţii, care oferă servicii de
asistenţă socio-medicală la
domiciliul persoanelor vârstnice
dependente, a dat dovadă de
înalt profesionalism, corectitu-
dine şi comportament adecvat
situaţiei cu care s-a confruntat.
Le mulţumesc pentru ajutorul
pe care l-au oferit şi pentru
empatia de care au dat
dovadă."
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Bugetul executat al serviciilor
de îngrijiri la domiciliu pentru
anul 2007 este de 161.160 lei.
Costul lunar mediu pentru
fiecare beneficiar este de 158
lei / lună. 

Surse de finanţare serviciu:

- 82.882 lei sunt subvenţionaţi
de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse;
- 29.703 lei provin din con-
tribuţiile persoanelor asistate;
- 14.776 lei sunt subvenţionaţi
de către Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă;
- 33.799 lei sunt asiguraţi din
resurse proprii ale organizaţiei.

Activităţi

:: Cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, echipa serviciului a oferit pachete cu alimente
beneficiarilor asistaţi, datorită sponsorizărilor obţinute din partea S.C. Arnos
S.R.L. şi fabricii de zahăr S.C. Zahărul Oradea S.A.;

:: Cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, a Sărbătorilor de Crăciun şi cu ocazia cele-
brării Lunii Senectuţii, echipa serviciului a oferit pachete cu alimente atât pentru
beneficiarii de pe raza municipiului Oradea, cât şi pentru cei din Sector 5
Bucureşti, o parte din pachete fiind asigurate de Administraţia Socială Comuni-
tară Oradea;

:: Echipa serviciului a facilitat obţinerea de bonuri de masă de la Administraţia
Socială Comunitară Oradea pentru persoanele vârstnice asistate care în luna
decembrie a anului 2006 au avut o pensie de sub 200 lei;

:: O parte dintre asistaţii serviciului a participat la un concert simfonic organizat
în colaborare cu Administraţia Socială Comunitară Oradea, cu ocazia Zilei
Senectuţii;

:: În mai, asistaţii serviciului au participat la o acţiune de socializare organizată
la Cofetăria Scala, sponsor al serviciului;

:: Studenţii în practică au aplicat chestionare privind gradul de satisfacţie a per-
soanelor care beneficiază de serviciile organizaţiei;

:: Fundaţia a organizat evenimentul Seniorii Oraşului - o vizită în Staţiunea Băile
Felix, la Hotelul Nufărul;

:: În cadrul proiectului „Împreună: Vârstnici şi studenţi ai judeţului Bihor”, finanţat
de Consiliul Judeţean Bihor, fundaţia a organizat evenimentul „Două Generaţii -
Un Moş Crăciun” - organizat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun la Hotelul Atrium
Oradea, eveniment în cadrul căruia au fost premiaţi 5 seniori care au contribuit
într-un mod deosebit la dezvoltarea şi promovarea judeţului Bihor;

:: Membrii echipei au participat la o întâlnire organizată de Ambasada Austriei,
prin Biroul Ataşatului pentru problemele sociale, ce a avut ca temă Sprijinirea
persoanelor vârstnice, elaborarea unei strategii de proiect;

:: Echipa serviciului a efectuat un schimb de experienţă, finanţat prin programul
PHARE, în localitatea Gleisdorf, Austria, la organizaţia neguvernamentală
„Chance B”, unde şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi abilităţile privind serviciile
furnizate, abordări ale serviciilor sociale, modul de organizare şi funcţionare.
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Acţiuni de promovare a serviciului

:: 21 apariţii presă;
:: 2 apariţii televizate;
:: 1 emisiune radio;
:: distribuire de pliante în săptămâna voluntariatului, activitate de promovare în
cadrul acţiunii organizate de Centrul Unic de Voluntariat Oradea şi Administraţia
Socială Comunitară Oradea (ASCO).

Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor

Din şase în şase luni, Fundaţia Ruhama evaluează gradul de satisfacţie a benefi-
ciarilor, evaluare realizată prin intermediul unor persoane externe, precum stu-
denţi în practică sau voluntari, pentru a nu influenţa răspunsurile beneficiarilor.
Astfel, în mai 2007 au fost aplicate chestionare pentru măsurarea gradului de
satisfacţie a beneficiarilor privind serviciile oferite. Majoritatea asistaţilor consi-
deră că viaţa lor a cunoscut o îmbunătăţire semnificativă de când beneficiază de
serviciile de îngrijiri la domiciliu ale Fundaţiei Ruhama.

Beneficiarii menţionează că a crescut calitatea Serviciului de îngrijiri la domiciliu
datorită introducerii standardelor de calitate ale serviciilor, fapt ce îi determină
pe beneficiari să recomande şi altor persoane serviciile oferite de către Fundaţia
Ruhama. Dacă comparăm datele obţinute în anii 2005 şi 2006 cu cele din 2007,
se poate observa o creştere semnificativă a calităţii privind atât modul de îngri-
jire, cât şi a serviciilor furnizate.

Antin BARA
beneficiar

"De serviciile Fundaţiei Ruhama
beneficiez de 3 ani,  când soţia
a fost bolnavă şi am avut
nevoie de îngrijire pentru ea, şi
anume igiena personală, pre-
cum şi gătit şi curăţenie. Pe
atunci era încă Lidia (n.r. îngriji-
tor) care m-a ajutat foarte mult
şi a stat la noi 2 ani şi jumătate,
până a murit soţia. Acum bene-
ficiez de servicii de gătit,
curăţenie săptămânală şi reţetă
şi medicamente lunar. Am doi
copii care mă sprijină la achi-
ziţionarea alimentelor şi plata
facturilor, iar în ceea ce priveşte
curăţenia, o doamnă de la fun-
daţie vine o dată pe săptămână
pentru aceeaşi activitate. Sunt
mulţumit de aceste servicii şi
pentru amabilitate şi sprijin.”
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EA SPUNE...

Am beneficiat de serviciile Fundaţiei Ruhama din anul 2006
- kinetoterapie pentru soţul meu care este diagnosticat cu
grad I de invaliditate. Am făcut o pauză de câteva luni însă
am revenit fiind necesar pentru optimizarea mobilizării lui,
care datorită stării de sănătate nu s-a recuperat total,
neavând echilibru. Împreună cu kinetoterapeuţii fundaţiei
am reluat exerciţiile recomandate de medicul recuperatoriu,
în paralel cu recuperarea temporară pe care bolnavul o
face în spital. În acelaşi timp, prin prestaţiile oferite de fun-
daţie, am reuşit monitorizarea valorilor TA şi TQ prin
măsurarea zilnică a acestor valori care reflectă evoluţia
sănătăţii. De asemenea, monitorizarea e necesară pentru
medicul de familie la eliberarea reţetelor de medicamente.

Ar fi eficace dacă fundaţia ar dispune de un medic genera-
list care să ţină în evidenţă toate aceste cazuri deservite de
fundaţie, în vederea întocmirii unei biografii care să reflecte
în timp modul în care a spijinit organizaţia asistatul.

Este de amintit un moment de excepţie, când fundaţia a
organizat un eveniment de socializare cu ocazia Zilei Senec-
tuţii, care a fost o surpriză plăcută atât pentru asistaţi cât şi
pentru aparţinători. Invit conducerea fundaţiei, în limita
posibilităţilor, să mai organizeze asemenea evenimente şi cu
alte ocazii.

Viorica, soţia unui vârstnic asistat



GALERIE IMAGINI
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BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI ORADEA

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea (BCC) este un serviciu de interes
public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât
aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, să
beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor
probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice. BCC
Oradea a fost înfiinţat de Fundaţia Ruhama în parteneriat cu Administraţia
Socială Comunitară Oradea şi Primăria Municipiului Oradea în luna octombrie
2002, cu sprijin financiar acordat de Uniunea Europeană, prin programul Phare.
Înfiinţarea BCC în Oradea vine în sprijinul cetăţenilor, beneficiari direcţi şi indi-
recţi, 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 le-
gislaţiei în vigoare, a instituţiilor publice şi private abilitate în soluţionarea situ-
aţiei de criză cu care se confruntă.

Domeniile în care BCC oferă informare şi consiliere sunt:
:: sănătate publică
:: asistenţă socială
:: asigurări sociale
:: raporturi de muncă
:: protecţia consumatorului
:: drepturi şi obligaţii civile

Cetăţeni asistaţi

În anul 2007, 953 de cetăţeni
au accesat serviciile BCC
Oradea. De la deschiderea
sa, din octombrie 2002 până
în decembrie 2007, BCC
Oradea a asistat cetăţenii din
Municipiul Oradea şi din
Judeţul Bihor, în peste 4.145
de probleme cu care aceştia s-au confruntat. În ceea ce priveşte numărul de
cetăţeni care au accesat serviciile BCC Oradea, se poate observa o creştere a
lor în anul 2007 faţă de 2006. Dacă în anul 2006 am asistat un număr de 660
de cetăţeni, în 2007 avem un număr de 953 de cetăţeni informaţi şi consiliaţi.

Cetăţenii pot accesa serviciul
BCC Oradea, aflat la dispoziţia
lor 6 ore zilnic, în zilele de
marţi, joi şi vineri, între orele 8-
14, iar luni şi miercuri, între 11-
17, la sediul de pe B-dul Gene-
ral Magheru, nr. 21, ap. 159,
Oradea 410057; telefonic la
numărul:  0259 / 479.454 sau
prin e-mail la adresa: 
consiliere@ruhama.ro.

Activitatea de informare şi con-
siliere desfăşurată de BCC
Oradea se bazează pe 4 prin-
cipii care asigură maximă acce-
sibilitate pentru orice membru
al comunităţii:

INDEPENDENŢĂ
IMPARŢIALITATE
GRATUITATE
CONFIDENŢIALITATE
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:: regimul proprietăţii
:: impozite şi taxe
:: învăţământ
:: procedură notarială
:: protecţia copilului
:: servicii publice.



Consiliere de grup

În anul 2007, BCC Oradea a oganizat 14 şedinţe de consiliere de grup pentru
138 de persoane deţinute în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă
Oradea şi a oferit consiliere de grup familiilor persoanelor cu boli terminale asis-
tate de Hospice Emanuel. Acţiunile BCC sunt apreciate pozitiv atât de beneficia-
rii direcţi, care după eliberare se adresează direct biroului, cât şi de Penitenciar.

Un birou cu vedere spre Europa

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei pe 9 mai 2007, Biroul de Consiliere pentru
Cetăţeni Oradea a iniţiat două acţiuni de informare a elevilor orădeni cu privire
la instituţiile, simbolurile şi valorile Uniunii Europene. Una dintre ele s-a desfăşurat
la Liceul Onisifor Ghibu unde au fost prezente 9 grupe de elevi de clasa a IV-a,
iar cea de-a doua acţiune a avut loc la Şcoala „Oltea Doamna”, ocazie cu care
s-a desfăşurat un concurs pe teme europene la care au participat 5 grupe de
elevi de clasa a IV-a. Toţi elevii şi cadrele didactice participanţi la evenimente au
primit diplome europene din partea BCC Oradea.

Cetăţeni cu drepturi

În 2007, BCC Oradea a încheiat 6 parteneriate cu instituţii publice şi private:

Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Oradea - partene-
riat pentru asigurarea cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potri-
vit competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare; desfăşurarea de
programe sau acţiuni comune pentru prevenirea consumului de droguri; organi-
zarea de cursuri pentru specialişti; iniţierea şi desfăşurarea de programe pentru
evaluarea, consilierea, tratamentul, reabilitarea şi resocializarea dependenţilor;
Fundaţia Pro Deo - pentru facilitarea accesului tinerilor şi adolescenţilor defa-
vorizaţi din Oradea la servicii de consiliere, asistenţă socială, consultanţă, în ve-
derea integrării sociale;
Hospice Emanuel - pentru asigurarea serviciilor de informare şi consiliere gratu-
ită beneficiarilor serviciilor organizaţiei Hospice Emanuel;
Asociaţia Smiles - pentru informarea reciprocă privind cazurile în care pot inter-
veni serviciile sociale create de cele două organizaţii;
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Oradea - pentru informarea şi con-
silierea deţinuţilor în problemele specifice, în vederea pregătirii lor pentru libe-
rare, resocializare şi integrare socială;
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor - pentru informare reciprocă cu privire
la rezolvarea cazurilor, promovarea reciprocă a serviciilor, consilierea cetăţenilor
în scopul prevenirii victimizării, activităţi comune care vin în sprijinul cetăţeanului.

Gabriel ŢICA
şef serviciu educaţie
Penitenciarul Oradea

"Apreciem în mod deosebit
colaborarea cu Fundaţia Ruhama
pe parcursul anului 2007,
Ruhama devenind un partener
serios în abordarea problemelor
de ordin social pe care le
întâmpină persoanele private de
libertate aflate la finalul exe-
cutării pedepsei cu închisoarea
şi la începutul unui nou drum.
Informaţiile furnizate de echipa
BCC deţinuţilor vin în com-
pletarea eforturilor specia-
liştilor penitenciarului pentru
rezolvarea problemelor socio-
umane, pentru consiliere de cali-
tate care să netezească drumul
spre o reintegrare socială cât
mai facilă şi rapidă a acestei ca-
tegorii sociale, adesea margina-
lizată şi exclusă în societatea
românească. Avem convingerea
că şi în anul 2008 colaborarea va
decurge la nivelul aşteptărilor,
existând premise pentru lăr-
girea ariei de activităţi.”

pagina 19



Din cei peste 4.000 de cetăţeni
care au beneficiat de serviciile
BCC Oradea, 40% sunt femei şi
60% bărbaţi. Raportat la
vârstă, 24% din cazuri au până
în 25 de ani, 44% între 26 şi 50
de ani, iar 32% au peste 50 de
ani. O mare pondere o au
cetăţenii cu venituri mici (60%),
restul fiind cei cu venituri medii.
BCC a deservit deopotrivă
români (70%), maghiari (19%),
romi (10%), dar şi germani, slo-
vaci, evrei, polonezi şi italieni.
Privitor la nivelul de educaţie,
15% dintre beneficiari au studii
primare, 54% studii medii, 24%
studii superioare şi 7% sunt
fără studii. Şomerii şi pensio-
narii sunt categoriile ocu-
paţionale care apelează cel mai
frecvent la serviciile BCC.

pagina 20

Alte activităţi

Alături de Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Oradea, BCC Oradea a participat la campania de informare în vederea pre-
venirii consumului de droguri printre tinerii elevi, activitate desfăşurată în şcolile
orădene şi în cadrul mesei rotunde „Oradea - un oras antidrog”. De asemenea,
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea a participat la Conferinţa Naţională
„Informare şi informaţie - Migraţia forţei de muncă româneşti în Uniunea Euro-
peană” şi la seminarul de informare „Împreună pentru un vot european”. BCC
Oradea a organizat în preajma euroalegerilor dezbaterea publică cu tema
“Alegeri europene în 25 noiembrie - primul vot european pentru România”.
De un real interes a fost participarea la dezbaterea “Integritatea publică în
justiţie” dar şi la întâlnirea organizată de APADOR-CH, dedicată accesului la
informaţii de interes public şi determinarea creşterii gradului de conştientizare şi
respectare a drepturilor omului.

BCC la tipar

În decursul lunii mai, BCC Oradea a desfăşurat acţiuni de promovare a serviciilor
BCC prin intermediul Ziarului Primăriei Oradea, publicaţie distribuită gratuit.
Cetăţenii au aflat pe această cale că biroul oferă informare şi consiliere în cele
12 domenii de larg interes public. S-a menţionat şi faptul că serviciile oferite sunt
gratuite, imparţiale, confidenţiale şi independente de orice imixtiune externă a
persoanelor fizice ori juridice de drept public sau privat şi că, prin misiunea sa,
BCC Oradea stimulează participarea cetăţenească la viaţa comunităţii. Articolul
publicat sublinia faptul că BCC vine în sprijinul cetăţenilor interesaţi pentru ca
aceştia să îşi cunoască drepturile şi obligaţiile ce le revin şi, ca rezultat al bunei
colaborări dintre BCC Oradea, Primăria Oradea şi alte instituţii locale sau
judeţene şi pentru o bună informare a cetăţenilor, BCC Oradea a constituit o
bază de date cu informaţii specifice, de interes general pentru cetăţeni.

În anul 2007 continuă parteneriatul media cu cotidianul local Crişana, unde săp-
tămânal se publică cazuri rezolvate şi răspunsuri la întrebările cititorilor, sub
rubrica “Curier Cetăţenesc”. Reflectarea activităţilor BCC Oradea în mass media
locală şi a răspunsurilor BCC Oradea din presa scrisă la diferite probleme ridi-
cate de cetăţeni înregistrează o creştere semnificativă în acest an, astfel că
numărul de articole apărute în 2007 este de 3 ori mai mare faţă de anul 2006.
În anul 2007 au fost publicate 71 de articole de presă despre activitatea BCC
Oradea, pe când în 2006 au fost consemnate 23 articole.



Proiecte

Începând cu luna decembrie 2007, pe o perioadă de 10 luni, Fundaţia Ruhama
implementează în parteneriat cu Administraţia Socială Comunitară Oradea
proiectul “Consolidarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea”, finanţat
de Uniunea Europenă în cadrul programului Phare/2005/017-553.01.02 Con-
solidarea Democraţiei în România, Componenta 1 - Birouri de Consiliere pentru
Cetăţeni, 1.1. Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni existente.
Scopul proiectului este întărirea capacităţii BCC Oradea de a continua să con-
solideze, diversifice şi îmbunătăţească calitatea serviciilor pe care le oferă ca
răspuns la nevoile cetăţenilor şi să-şi asigure sustenabilitatea pe termen lung.

Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt: furnizarea de servicii de infor-
mare şi consiliere către cetăţenii din municipiul Oradea; informare şi consiliere
pentru persoane cu handicap locomotor la dispeceratul serviciului ACCESOR;
informare şi consiliere colectivă pentru beneficiarii serviciilor sociale din judeţ;
consolidarea accesului la serviciile BCC Oradea pentru persoanele din Peniten-
ciarul Oradea împreună cu un delegat al Administraţiei Sociale Comunitare
Oradea; furnizarea de servicii de informare şi consiliere colective pentru cetăţeni
defavorizaţi din 10 localităţi din judeţul Bihor: Cefa, Săcueni, Aleşd, Gepiu, Ineu,
Curtuişeni, Tileagd, Oşorhei, Dobreşti, Lăzăreni, pe baza unor teme stabilite;
furnizarea de servicii de informare şi consiliere pentru persoanele vârstnice din
cadrul Centrelor Multifuncţionale; acţiuni de promovare ale serviciului.

Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni

Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni coordonează acti-
vităţile de dezvoltare a serviciilor şi de promovare ale Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni, le reprezintă în faţa autorităţilor publice şi îşi propune ca, pe
baza informaţiilor furnizate de reţeaua BCC, să elaboreze documente cu
potenţial impact asupra dezvoltării politicilor şi serviciilor sociale. Din ANBCC fac
parte 50 de organizaţii care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni.
Preşedintele Fundaţiei Ruhama, Marian Daragiu, a fost ales pentru a ocupa pozi-
ţia de preşedinte al ANBCC timp de două mandate, până în 2008.

BCC Oradea a fost primul din ţară acreditat ca şi serviciu social, din rândul celor
50 de BCC-uri care alcătuiesc reţeaua naţională ANBCC şi, de asemenea, primul
serviciu social care a primit acreditarea din partea Comisiei Judeţene de Acredi-
tare a Furnizorilor de Servicii Sociale, din cadrul Direcţiei de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Bihor, alături de alte două servicii sociale ale Fundaţiei Ruhama.

Rodica FURNICĂ
director

Asociaţia Naţională a Birourilor
de Consiliere pentru Cetăţeni

"Fundaţia Ruhama, prin BCC
Oradea, este membră a ANBCC.
În 2007, Ruhama s-a dovedit a fi
atât un punct de legătură între
cetăţenii din Oradea şi nevoile
lor de informare, cât şi un
partener de succes în conturarea
de direcţii de dezvoltare pentru
ANBCC. Fundaţia s-a constituit
într-un exemplu pentru membrii
ANBCC, contribuind la pro-
movarea de  bune practici în
advocacy pe teme sociale. Cre-
dem că succesul ANBCC se
datorează în mare măsură şi
Fundaţiei Ruhama. Totodată,
cunosc Fundaţia încă din 2005 şi
am avut plăcerea să lucrez cu
preşedintele ei în domeniul dez-
voltării serviciilor pentru grupuri
dezavantajate. Pot spune şi din
perspectiva finanţatorului că
orice sprijin acordat acestei Fun-
daţii se transformă în valoare
adăugată pentru comunitate.”
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Fundaţia Ruhama sprijină familiile defavorizate
pentru a preveni situaţiile de abandon şcolar a
copiilor sau de separare a copiilor de familie.
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi
Copii a reuşit să readucă speranţa în sânul unor
familii vulnerabile, precum cea a lui Alexandru.
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EL SPUNE...

După moartea soţiei mi-am pierdut orice speranţă, rămas cu nouă copii cu
vârste cuprinse între 3 şi 20 ani şi pe deasupra şi invalid, cu un picior ampu-
tat. Am căzut în patima alcoolului, neglijându-mi familia, iar copiii au început
să cerşescă pentru a nu muri de foame.

Cu toate că mă aflam într-o situaţie jalnică şi nu mai aveam nici un chef de
viaţă, am avut un moment de deşteptare, în care am încercat să văd ce posi-
bilităţi există pentru a ieşi din această situaţie grea. Astfel am ajuns să-l con-
tactez pe domnul Balog, lucrător social la Fundaţia Ruhama şi vecin în comu-
nitatea de romi Obor din Aleşd. El m-a încurajat să urmez exemplul domnu-
lui B. Vasile care se afla într-o situaţie asemănătoare, în sensul că avea şi el
piciorul amputat şi totuşi a lucrat la curăţenie pe străzile din oraşul Aleşd. Am
primit bucuros sfaturile lui, dar pentru a le pune în practică aveam nevoie de
o proteză. După aceasta discuţie, am simţit că pot redeveni stâlpul familiei
mele, sprijinindu-i din răsputeri şi fiind alături de ei.

Eram beneficiar al pensiei de boală, dar aceasta nu putea acoperi toate
cheltuelile familiei. Am aflat de la Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi
al fundaţiei că pot deveni şi beneficiar al unei pensii de handicap ceea ce s-
a şi întâmplat în mai puţin de 3 luni.

Astăzi, datorită Fundaţiei Ruhama, am intrat în posesia unei proteze care mă
ajută foarte mult, chiar pot să şi lucrez prin gospodărie pentru a ajuta fami-
lia şi astfel copiii nu mai sunt nevoiţi să cerşescă. Pot spune că mi-am recăpă-
tat dragostea pentru viaţă şi una dintre cele mai mari dorinţe ale mele astăzi
este aceea de a ajuta şi eu la rândul meu pe cei care au nevoie şi sunt în
necaz. Speranţa moare ultima.

Alexandru, beneficiar CCS



Cazurile asistate prin Centrul
de Consiliere şi Sprijin pentru
Părinţi şi Copii acoperă o paletă
largă de probleme: repararea
unei casei care risca să se
prăbuşească peste copilul de 6
luni, obţinerea de fotolii rulante
pentru un tânăr de 26 ani şi o
tânără de 20 ani, sprijin acordat
în urma unor incendii care au
ars casa unei familii cu 8 copii,
respectiv a unei familii cu 3
copii, consilierea a numeroase
familii sărace pentru a încuraja
participarea şcolară a copiilor.
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CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII

Serviciul social Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii (CCS) a fost
creat ca răspuns la necesităţile identificate pe parcursul implementării proiectului
„Dezvoltarea şi promovarea de programe educaţionale incluzive şi sustenabile
pentru copiii romi prin eforturi comunitare integrate, prin înfiinţarea Centrului Edu-
caţional pentru Romi din Bihor”, finanţat de Roma Education Fund. În activitatea
proiectului implementat în anul şcolar 2006-2007 în 11 localităţi din judeţul Bihor,
au fost analizate cauzele problemelor de absenteism şcolar sau chiar de aban-
don şcolar, constatându-se şi cauze frecvente de ordin social.

Demersul de înfiinţare a serviciului social a început prin solicitarea sprijinului
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), în sensul
recomandării tipului de serviciu cel mai adecvat, raportat la cazurile sesizate,
respectiv solicitări de încadrare în grad de handicap, probleme medicale, pro-
bleme de sărăcie, acces limitat la servicii medicale a copiilor cu probleme grave
de sănătate, cereri de luare în plasament, probleme de natură educaţională, etc.
În urma identificării soluţiei Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii
ca fiind serviciul cel mai potrivit pentru asistarea cazurilor sociale identificate în
teren, Fundaţia Ruhama a înaintat Direcţiei Muncii şi Protecţiei Sociale Bihor do-
cumentaţia de acreditare în vederea acreditării CCS ca furnizor de servicii
sociale.

Următoarele tipuri de intervenţii fac obiectul de activitate al CCS:

:: informarea persoanelor cu privire la diverse probleme;
:: informarea părinţilor în vederea acoperirii nevoilor copiilor;
:: consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea
copilului;
:: consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate: divorţ,
pierderea locului de muncă, conflicte familiale, boli cronice, decesul unuia dintre
soţi - care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau generează riscuri de separare
a copiilor de mediul lor familial;
:: asistarea persoanelor în demersurile de obţinere a unor documente;
:: sprijin în obţinerea unor facilităţi şi drepturi legale;
:: consilierea părinţilor pe teme de interes pentru bunăstarea copilului;
:: facilitarea demersurilor pe lângă instituţii, autorităţi ori furnizori de servicii;
:: sprijinirea şi consilierea copiilor cu dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în
familie, şcoală, grupuri socio-profesionale.



Categorii de beneficiari asistaţi

:: părinţi/familii extinse/familii substitutive care necesită competenţe/deprinderi
de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu;
:: părinţi/familii extinse/familii substitutive care trăiesc în medii dezavantajate,
unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau
care sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate;
:: părinţi/familii extinse/familii substitutive care constată existenţa/apariţia unor
probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a
copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în
pericol integrarea lor familială, socială, şcolară sau profesională;
:: viitori părinţi care doresc să se informeze înainte de naşterea copiilor;
:: copii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie,
şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc.

CCS identifică clienţi care provin din următoarele categorii de familii prezentând
risc ridicat de separare a copiilor:

:: familii fără locuinţe;
:: familii cu venituri mici care beneficiază de ajutoare sociale;
:: familii cu unul sau ambii părinţi şomeri, decedaţi, analfabeţi, care muncesc în
străinătate, care sunt în închisoare sau suferă de boli psihice grave sau cronice,
sau boli somatice grave sau cronice;
:: familii cu copii abandonaţi, instituţionalizaţi, cu probleme de comportament, cu
copii cu frecvente probleme de sănătate sau cu probleme psihice;
:: familii în care unul sau mai mulţi copii au abandonat şcoala;
:: familii monoparentale;
:: familii în divorţ sau cu copii născuţi din căsătorii diferite;
:: familii în care se consumă alcool sau droguri, se practică prostituţia, violenţa,
cerşetoria, fuga de acasă sau există riscul de abuz;
:: familii care resping mamele minore;
:: familii care neglijează igiena, sănătatea şi educaţia copilului;
:: familii în care există abuz fizic, emoţional sau sexual.

Echipa CCS

Echipa Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii este formată din: 2
asistenţi sociali, 1 jurist, 1 agent de ocupare, 1 lucrător social, 3 facilitatori comu-
nitari.

Jaco du PLESSIS
preşedinte

Fundaţia Theranova

"Noi, echipa Fundaţiei Therano-
va, suntem onoraţi să colabo-
răm cu o organizaţie atât de
experimentată şi dedicată pre-
cum Fundaţia Ruhama. Am re-
simţit îndeaproape şi constant
sprijinul şi încurajările lor de-a
lungul ultimilor ani de colabo-
rare. Eficienţa şi determinarea
lor de a genera schimbări pozi-
tive atât în viaţa persoanelor
aflate în nevoie, cât şi în socie-
tatea românească ca întreg,
demonstrează abilitatea lor de
a identifica soluţii la provocările
curente şi viitoare. Menţionez
că Theranova a deservit până în
prezent peste 1.600 de per-
soane cu dizabilităţi fizice pre-
cum amputaţii şi invaliditate,
având un impact pozitiv asupra
beneficiarilor şi familiilor aces-
tora.”
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Activităţile de promovare a ser-
viciului CCS în anul 2007 au fost
desfăşurate la nivel judeţean,
primarii şi reprezentanţii
primăriilor din localităţile în
care Fundaţia Ruhama îşi des-
făşoară activitatea fiind infor-
maţi despre serviciile pe care
Centrul de Consiliere şi Sprijin
pentru Părinţi şi Copii le poate
furniza la nivel local. De aseme-
nea, liderii şi persoanele cheie
din peste 30 de comunităţi
defavorizate au fost informaţi
şi pregătiţi pentru a putea
sesiza cazurile sociale către
CCS.
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Monitorizarea anuală a beneficiarilor

În perioada cuprinsă în intervalul iunie-decembrie 2007, CCS a primit un număr
de 71 de sesizări noi, acestea cuprinzând un număr de 198 de persoane asistate.
Din totalul cazurilor sesizate, 48 sunt cazuri autosesizate, 20 sunt cazuri sesizate
de către familia extinsă, 2 sunt cazuri sesizate de alte instituţii şi un caz este
sesizat prin orientare de către managerul de caz din cadrul altei instituţii. Din
totalul sesizărilor primite, 65 de sesizări au fost admise pentru intervenţie, cores-
punzând domeniilor de activitate ale CCS.

În urma înregistrării sesizărilor primite, CCS a demarat intervenţia pe cazuri,
implicând în aceste demersuri autorităţi publice de la nivel local şi judeţean pre-
cum:

:: Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială;
:: Casa de Asigurări de Sănătate;
:: Casa Judeţeană de Pensii;
:: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
:: Administraţia Imobiliară Oradea;
:: Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie din Oradea;
:: Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Oradea;
:: Serviciul Judeţean de Ambulanţă;
:: primăriile de domiciliu ale solicitanţilor.

Sesizările au intrat în atenţia CCS pe baza unei cereri, iar toate informaţiile
colectate ulterior pe parcursul intervenţiei au fost arhivate într-un dosar de caz
pentru fiecare cerere în parte.

Rezultate

În perioada dinaintea acreditării serviciului CCS, respectiv perioada august 2006
- iunie 2007, a fost înregistrat un număr de 116 sesizări de cazuri sociale, iar
după iunie 2007 au fost sesizate 71 de cazuri noi. Totalul cazurilor sociale intrate
în atenţia Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, atât înainte cât
şi după acreditare acestuia, este de 186 cazuri sociale, afectând un număr de
peste 500 de persoane. Pentru rezolvarea cazurilor înregistrate de CCS, a fost
nevoie să iniţiem 152 de demersuri legale pe lângă autorităţile şi instituţiile pu-
blice de resort şi 40 de şedinţe de consiliere cu beneficiarii şi familiile acestora.
Un număr de 57 de cazuri sunt monitorizate constant pentru a detecta schimbările
care pot surveni în urma intervenţiilor CCS.



Alte activităţi

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii a organizat în data de 29
octombrie 2007 o vizită de informare în localitatea Bălnaca, comuna Şuncuiuş, în
comunitatea de romi, cu privire la problematica handicapului. La întâlnire au fost
prezente 15 persoane de etnie romă. Punctele atinse în agenda de lucru au făcut
referire la:

:: informare cu privire la încadrarea în grad de handicap pentru copii/adulţi
(gradele de handicap, opisul de acte necesare, instituţiile la care se pot adresa,
unde trebuie depuse - instituţia, adresa, programul cu publicul);
:: informare cu privire la asistentul personal;
:: drepturi şi facilităţi ale persoanelor cu handicap (copii şi adulţi);
:: obligaţii ale solicitanţilor;
:: implicarea CCS.

În perioada cuprinsă în intervalul 6 noiembrie - 18 decembrie 2007, CCS a fost
de asemenea implicat în programul intitulat „Şcoala Părinţilor”, implementat de
Fundaţia Ruhama cu finanţare din partea Roma Education Fund şi a Consiliului
Judeţean Bihor, cu arie de desfăşurare în 10 comunităţi dezavantajate din judeţul
Bihor. În cadrul acestui program au avut loc întâlniri ale Grupurilor de Sprijin
Locale (GSL), ale Reţelei Judeţene a Cadrelor Didactice pentru Educaţie Incluzivă,
15 întâlniri ale Grupurilor de Iniţiativă Locală (GIL) şi 30 de întâlniri cu părinţii în
fiecare din cele 15 comunităţi ţintă. La aceste întâlniri au participat 16 membri ai
Grupurilor de Sprijin Locale din 6 comunităţi, 24 cadre didactice rome şi nerome
din 15 comunităţi şi un număr de 482 de părinţi (din care 366 părinţi romi). Din-
tre temele abordate în cadrul acestor întâlniri pot fi amintite:

:: Conştientizarea adulţilor privind mobilizarea şi implicarea părinţilor romi;
:: Problemele sociale cu care se confruntă comunitatea de romi;
:: Abordarea comunităţii de romi;
:: Calitatea de bun părinte;
:: Cum să comunici cu copilul;
:: Metode alternative la pedeapsă;
:: Importanţa şcolii;
:: Relaţia copil - părinte - şcoală - comunitate;
:: Beneficiile colaborării eficiente şcoală - comunitate;
:: Violenţa în şcoală şi în familie.

Bujor CHIRILĂ
primar

Primăria Ţeţchea 

"Acţiunile Centrului de Con-
siliere şi Sprijin se înscriu în
seria programelor derulate de
Fundaţia Ruhama în comuna
Ţeţchea, cu rezultate pozitive
pentru comunităţile de romi.
Parteneriatul iniţiat în 2006 cu
Ruhama a generat un lung şir
de realizări comune, dintre care
amintesc acum construcţia a 5
case sociale, organizarea a 2
grădiniţe de vară, consilierea a
zeci de familii rome, sprijin
acordat copiilor romi săraci
pentru înscrierea în clasa I,
elaborarea unui proiect pentru
un centru social şi rabilitarea
drumului. În calitate de parte-
ner al fundaţiei în mai multe
proiecte, nu pot decât să-i feli-
cit şi să le mulţumesc pentru
activitatea susţinută în benefi-
ciul comunităţilor defavorizate.”
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EA SPUNE...

În luna august, casa în care locuiam împreună cu familia
mea, soţul, cei 3 copii cu vârste cuprinse între 9 luni şi 4 ani
şi tatăl meu, a luat foc. Toată familia mea a rămas pe dru-
muri, nemaiavând acoperiş deasupra capului. Am mers la
sediul primăriei să încercăm să obţinem un ajutor pentru a
nu mai locui în stradă cu copii. Copiii mei nu au nici o vină
şi nu e drept să doarmă afară. Domnul primar ne-a pus la
dispoziţie o casă nelocuită, dar care nu avea de nici unele,
era în paragină şi distrusă, având şi şobolani.

Într-o zi m-au vizitat domnii de la Fundaţia Ruhama, care au
auzit de necazul nostru de la vecini, dar nu am sperat că se
vor mai întoarce. Însă ei au discutat cu primarul şi l-au infor-
mat de situaţie şi ce se poate face pentru noi.

Astăzi, datorită Fundaţiei Ruhama care a reuşit să obţină
donaţii de la oameni cu suflet mare, am primit mobilierul
necesar pentru casa în care locuim, pot spune că nu mai sun-
tem nevoiţi să dormim pe jos. Soţul şi-a găsit un loc de
muncă ca zidar în Oradea, eu primesc indemnizaţia pentru
copilul mic şi acum ne putem descurca mult mai bine. Pot
spune că familia mea nu mai este aceeaşi, toţi ne-am
recăpătat încrederea şi speranţa că totul va fi bine din nou.

Maria, beneficiară CCS



GALERIE IMAGINI
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educaţie



PREZENTARE GENERALĂ

Fundaţia Ruhama a iniţiat procese structurate de dezvoltare comunitară începând
cu anul 2002, în comunităţi foarte sărace, cu precădere comunităţi de romi din
judeţul Bihor. Dacă la acea vreme abordarea organizaţiei viza îndeosebi acţiuni
în domeniul sănătăţii, participării publice, locuirii şi infrastructurii, treptat s-a
cristalizat un mod de abordare integrată a comunităţii, care adresa şi alte
domenii interrelaţionate în cercul sărăciei: educaţia şi ocuparea. Azi, strategia de
abordare a comunităţilor defavorizate elaborată de organizaţie este una foarte
clară şi sistematizată, punând Educaţia în centrul tuturor proceselor de dezvoltare
comunitară. Anii de muncă în comunităţi au demonstrat primatul educaţiei asupra
tuturor celorlalte domenii ale vieţii, astfel că, începând cu anul 2006, Educaţia a
devenit pilonul central al programelor noastre de dezvoltare locală, concentrân-
du-ne resursele pentru a creşte nivelul de participare şcolară a copiilor proveniţi
din comunităţile defavorizate şi pentru a reduce dramatica rată a abandonului
şcolar în rândul copiilor romi.

Fundaţia Ruhama şi-a propus în anul 2007 să testeze modele educaţionale alter-
native pentru copiii romi, strâns corelate cu procesele de dezvoltare comunitară
iniţiate în peste 20 de comunităţi la nivelul judeţului. Organizaţia noastră este sin-
gura din ţară care a reuşit să mobilizeze actorii locali şi să organizeze 23 de
grădiniţe estivale pentru copii romi şi neromi care nu au frecventat grădiniţa pu-
blică, îmbunătăţind metodologia grădiniţelor estivale din vara anului 2006. Peste
500 de copii au absolvit grădiniţele de vară din august 2007, iar cei care au fost
înscrişi în clasa I în septembrie 2007 au reuşit astfel să se integreze alături de
colegii care au beneficiat de pregătire preşcolară de minimum un an în gră-
diniţele publice. Succesul repurtat a validat metodologia elaborată de fundaţie,
determinând Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să recomande această
metodologie la nivel naţional, tuturor actorilor educaţionali care îşi propun să
organizeze grădiniţe de vară pentru copii romi.

Pe lângă educaţia preşcolară, fundaţia a dezvoltat programe care vizează copi-
ii romi din ciclul primar şi secundar, elevii romi de liceu şi studenţii, părinţii copi-
ilor romi şi cadrele didactice care predau la clase cu copii romi. Toate programele
educaţionale adresate acestor grupuri ţintă sunt integrate într-o abordare uni-
tară, care generază rezultate sustenabile pe termen lung şi care urmăreşte să
asiste contingentele de copii romi de-a lungul carierei şcolare, până la integrarea
pe piaţa muncii, cu un nivel de competenţe şi abilităţi mult îmbunătăţit faţă de cel
al părinţilor acestora.

Gheorghe SARĂU
consilier

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului

"Fundaţia Ruhama a intrat în
colaborare directă cu Ministerul
Educaţiei în urmă cu patru ani şi
s-a dovedit o organizaţie
extrem de activă în plan
judeţean şi regional, inclusiv
din perspectivă educaţională.
Dacă ar fi să spunem prin ce a
excelat Ruhama în plan edu-
caţional, trebuie să recu-
noaştem că programul  pilot al
grădiniţelor de vară iniţiat în
2001 de Minister avea să
capete prin Ruhama noi valenţe,
inovaţii configurate în anii 2006
şi 2007 în programul anual de
grădiniţe estivale al Fundaţiei
cu partenerii săi şi Roma Educa-
tion Fund. Judecând din punct
de vedere cantitativ şi calitativ,
resursele umane valoroase ale
Fundaţiei şi programele deru-
late se află la valoarea organi-
zaţiilor cu vastă experienţă în
domeniul educaţional.”
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Fundaţia Ruhama asistă copiii proveniţi din
comunităţi defavorizate şi din familii sărace încă
de la vârste fragede, începând cu educaţia pre-
şcolară, pentru a-i putea călăuzi şi sprijini de-a
lungul carierei şcolare şi, mai târziu, a celei pro-
fesionale. Grădiniţa de Vară este programul edu-
caţional care pregăteşte pentru clasa I copiii care
nu au avut posibilitatea de a frecventa grădiniţa
publică, precum Norbert. 
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EL SPUNE...

Norbert este un copil de 7 ani din comunitatea de romi din satul Telechiu.
Acum este în clasa a II-a şi a urmat Grădiniţa de Vară organizată de Fun-
daţia Ruhama în Teţchea în anul 2006. Provine dintr-o familie foarte săracă
cu încă 2 fraţi şi mama însărcinată, şi pe atunci locuia într-o cocioabă.
Datorită lipsurilor materiale, mama nu a reuşit să-l înscrie pe Norbert la gră-
diniţa cu program normal. Primul contact cu mediul educaţional l-a avut în
cadrul Grădiniţei de Vară. Pentru prima dată a învăţat o poezie, a învăţat
culorile, animalele, a învăţat să coloreze, a învăţat ce înseamnă să fie disci-
plinat şi chiar a reuşit să înveţe foarte bine şi a fost lăudat de educatoare ca
fiind printre cei mai buni din Grădiniţa de Vară.

Ceea ce e important este faptul că interesul lui pentru învăţătură s-a menţi-
nut şi la şcoală, învăţătoarea chiar l-a apreciat pe Norbert ca fiind un elev
deosebit de silitor şi cuminte şi consideră că Grădiniţa de Vară l-a ajutat
foarte mult, pregătindu-l practic pentru clasa I. Dânsa a sesizat diferenţa din-
tre Norbert, care a urmat Grădiniţa de Vară, şi alţi copii din comunitatea de
romi. Norbert avea deja deprinderile necesare în clasa I, spre exemplu, cum
se ţine un creion în mână. De asemenea, familia lui a spus că se bucură foarte
mult de faptul că Norbert este lăudat de învăţătoare. Singurul lucru de care
era tristă învăţătoarea era faptul că Norbert era îmbrăcat mereu cu acelaşi
rând de hăinuţe ponosite. Această situaţie s-a remediat la scurt timp datorită
faptului că Norbert a beneficiat, alături de alte sute de copii săraci, de un
vaucer constând în haine şi încălţăminte noi de la Fundaţia Ruhama, ceea ce
l-a bucurat foarte mult. În sfârşit avea şi el hăinuţe noi ca şi colegii de clasă.

Mai târziu, familia lui Norbert a fost sprijinită de Fundaţia Ruhama şi primarul
din Ţeţchea să-şi construiască o căsuţă în care copiii să poată învăţa, la lumi-
na becului de această dată. Părinţii au fost încurajaţi de către educatoare şi
învăţătoare să-l sprijine pe Norbert pentru a reuşi în viaţă.

Pardalian, lider rom



Centrul Educaţional pentru Romi
a fost înfiinţat de Fundaţia
Ruhama în aprilie 2007, în
cadrul unui proiect finanţat de
Roma Education Fund din
Budapesta. Programele şi
obiectivele asumate de Centru
sunt rezultatul unei excelente
colaborări între echipa fun-
daţiei şi reprezentanţii finanţa-
torului - Judit Szira, expert în
educaţie incluzivă; Florin Nas-
ture, facilitatorul pentru Româ-
nia şi Mihai Surdu, expert în
politici publice. Roma Education
Fund a demonstrat că este mai
mult decât un finanţator, având
o viziune clară şi sprijinind
organizaţiile cu asistenţă
tehnică de calitate.
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CENTRUL EDUCAŢIONAL PENTRU ROMI

Complexitatea problematicii educaţiei copiilor romi şi lipsa unor bune practici în
domeniu la nivel naţional au indicat necesitatea înfiinţării unui centru educaţional
adresat romilor care să conceapă, să testeze şi să valideze programe edu-
caţionale alternative şi să propună schimbări de politici publice în educaţie la
nivel legislativ. Astfel, în aprilie 2007 Fundaţia Ruhama a inaugurat Centrul Edu-
caţional pentru Romi, situat în campusul partenerului Universitatea din Oradea -
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. Cu sprijin financiar din partea Roma Educa-
tion Fund, finanţatorul programele noastre educaţionale, am reuşit să renovăm
clădirea pusă la dispoziţie de Universitate şi să constituim la nivelul judeţului Bihor
o resursă importantă în domeniul educaţiei şi cel al incluziunii sociale.

Pentru a aduce problematica educaţiei copiilor romi în prim plan, recurgem la
prezentarea câtorva date de la nivelul judeţului Bihor. Astfel, în anul 2007, cei
peste 40.000 de cetăţeni romi din judeţul Bihor se confruntau cu o discrepanţă
masivă în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi nivelul performanţelor şcolare
între copiii romi şi neromi. În ciuda contextului legislativ relativ favorabil, putem
discuta de o rată mică de participare şcolară şi una foarte ridicată de abandon
şcolar în rîndul copiilor romi, toate acestea fiind corelate cu standarde socio-eco-
nomice scăzute.

În anul 2007, Fundaţia Ruhama a desfăşurat programe educaţionale în 23 de
comunităţi de romi din judeţ. Astfel, am înregistrat o rată scăzută de frecvenţă
şcolară a copiilor romi în general, dar cu diferenţe semnificative între categoriile
de vârstă. Rata frecvenţei şcolare scade o dată cu înaintarea în vârstă. Dacă
copiii romi înregistrează o rată de frecvenţă şcolară de 65,77% în cadrul şcolii
primare, în cadrul şcolii gimnaziale rata scade la 43 %, iar în ce priveşte liceul,
scade la un dramatic 3,4%. Pe lângă acestea, rata participării la grădiniţă a
copiilor romi este de doar 37,6%. În comparaţie, rata frecvenţei şcolare a po-
pulaţiei nerome 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 grădiniţa, rata participării copiilor neromi creşte de la 70% în
grupa mică, la 90% pentru anul de pregătire preşcolară.

Acestea sunt cifrele pe care Centrul Educaţional pentru Romi îşi propune să le
modifice semnificativ în următorii ani, prin mobilizarea tuturor resurselor financia-
re şi umane disponibile, în contextul reformei educaţiei şi al integrării României în
Uniunea Europeană.



Misiunea Centrului Educaţional pentru Romi

Misiunea Centrului Educaţional pentru Romi este să dezvolte modele edu-
caţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii romi care să promoveze
desegregarea şi integrarea, susţinute prin eforturi comunitare integrate.

Obiectivele Centrului Educaţional pentru Romi

:: să îmbunătăţească accesul copiilor romi la educaţia preşcolară - pen-
tru 500 de copii romi cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, în 20 de comu-
nităţi de romi din judeţ;
:: să îmbunătăţească şi să monitorizeze accesul la educaţie şi partici-
parea şcolară a copiilor romi din clasele primare (I-IV) şi să promoveze
desegregarea şcolară - pentru 2.000 de copii romi cu vârste cuprinse
între 7-10 ani, în 20 de comunităţi de romi din judeţ;
:: să îmbunătăţească şi să monitorizeze accesul la educaţie şi partici-
parea şcolară a copiilor romi în şcoala gimnazială (V-VIII) şi să pro-
moveze desegregarea şcolară - pentru 1.500 de copii romi cu vârste
cuprinse între 11 şi 14 ani, în 20 de comunităţi de romi din judeţ;
:: să dezvolte o reţea de activişti romi la nivel local şi să le ofere
pregătire în te-matici precum: educaţie, comunicare, consiliere, cu scopul
de a creşte participarea lor directă şi a altor actori interesaţi în dez-
voltarea comunitară, având ca pilon central educaţia;
:: să dezvolte şi să promoveze un program educaţional motivant şi
incluziv prin înfiinţarea unui Program de Vaucere, destinat celor mai
săraci copii romi şi neromi care se înscriu în clasa I şi prin înfiinţarea unui
Fond de Sprijin pentru copiii romi ce prezintă risc de abandon şcolar din
cauza situaţiei materiale a familiei;
:: să capitalizeze şi să disemineze bune practici la nivel naţional şi să
implementeze programele educaţionale testate şi validate, atât pentru
copii cât şi pentru părinţi.

Crearea Centrului Educaţional a constituit unul dintre obiectivele proiec-
tului „Dezvoltarea şi promovarea de programe educaţionale incluzive şi
sustenabile pentru copiii romi prin eforturi comunitare integrate, prin înfi-
inţarea Centrului Educaţio-nal pentru Romi din judeţul Bihor”, finanţat de
Roma Education Fund şi implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şco-
lar al Judeţului Bihor, Instituţia Prefectului - Biroul Judeţean pentru Romi
şi Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane.

Judit SZIRA
senior adviser

Roma Education Fund, Budapesta

“Proiectul “CENTRUL EDUCAŢIONAL PENTRU ROMI Dez-
voltarea şi promovarea de programe educaţionale
incluzive şi sustenabile” implementat de Fundaţia
Ruhama este apreciat ca o bună practică în cadrul eva-
luării noastre interne. Pe parcursul celor doi ani de
implementare am fost foarte fericiţi să vedem rezul-
tatele investiţiei noastre în România prin acest proiect.
Încă de la începuturi am înţeles că acest proiect este
clar aliniat la priorităţile Strategiei REF pentru România.
În general, relaţia noastră cu Ruhama s-a dezvoltat
foarte pozitiv. O muncă foarte importantă a fost dusă la
îndeplinire în aceşti 2 ani, în principal prin «Centrul Edu-
caţional pentru Romi», mulţumită căruia peste 5000 de
copii romi au beneficiat de program. Mai mult, noi cei de
la Roma Education Fund ne simţim mai câştigaţi de când
am învăţat mai mult din această experienţă, despre
cum să abordăm comunităţile, autorităţile locale şi cum
să motivăm oamenii pentru a se implica în educaţia
copiilor romi. Suntem foarte bucuroşi că Ministerul Edu-
caţiei în parteneriat cu Ruhama a preluat componentele
acestui proiect astăzi. Acesta este un bun exemplu de
sustenabilitate, astfel că putem acum să trecem la un
nou nivel în ceea ce priveşte parteneriatul nostru cu
Ruhama, obiectivele proiectului încheiat fiind acum
urmărite în cadrul programului ministerial.”
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Conform estimărilor noastre la
nivelul judeţului Bihor, rata anu-
ală a abandonului şcolar în rân-
dul copiilor romi din şcoala pri-
mară este de 12% pe an,
aceasta însemnând că doar 2
copii romi din 3 înscrişi în clasa
I au şanse teoretice să absolve
clasa a IV-a. Rata abandonului
şcolar a copiilor romi din şcoala
gimnazială este de 21% pe an,
ceea ce înseamnă că doar 1 din
2 copii romi înscrişi în clasa a V-
a are şanse teoretice să
absolve clasa a VIII-a. Majori-
tatea elevilor romi care termină
8 clase nu mai continuă studiile.
Interesant este că tinerii romi
care sunt înscrişi la liceu înre-
gistrează o rată de abandon
şcolar apropiată de 0%, fapt
care încurajează Centrul Edu-
caţional pentru Romi în progra-
mul de suport pentru copiii romi
care doresc să urmeze un liceu.
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Rezultate

:: 19 protocoale de colaborare pentru educaţia copiilor romi încheiate de actorii
locali din 19 localităţi din judeţul Bihor;
:: 19 Grupuri de Sprijin Locale constituite în comunităţile de romi asistate;
:: 657 familii informate şi consiliate despre problemele educaţionale preşcolare;
:: 237 familii informate şi consiliate despre problemele educaţionale ale ciclului
primar (clasele 1-4);
:: 100 familii rome au fost informate şi consiliate pe probleme educaţionale ale
ciclului secundar (clasele 5-8);
:: 22 de şedinţe cu părinţii copiilor care au frecventat Grădiniţa de vară în 2007;
:: Organizarea a 11 şedinţe cu părinţii din ciclul primar şi secundar;
:: 485 familii rome informate despre facilităţile naţionale în domeniul educaţiei:

::: programul Euro 200 - 50 de familii sprijinite în obţinerea calculatoarelor;
::: organizarea olimpiadei de limba romani la Curtuişeni - 13 participanţi;
::: 360 persoane informate despre programul de rechizite gratuite;
::: 5 copii sprijiniţi pentru a participa la olimpiada de limba romani pe judeţ;
::: 4 copii sprijiniţi pentru a participa la olimpiada de limba romani pe ţară;

:: Înscrierea în clasa IX pe locurile special alocate elevilor de etnie romă:
::: acţiune de încurajare a înscrierii la liceu, întâlniri cu elevi de clasa VIII;
::: 20 familii rome consiliate şi sprijinite pentru menţinerea copiilor la liceu;
::: identificarea elevilor de etnie romă de clasa VIII în vederea asistării lor;
::: informarea părinţilor despre locurile alocate elevilor romi şi proceduri;
::: 10 şedinţe cu părinţii elevilor de clasa VIII;
::: 20 de lideri romi informaţi despre procedura de înscriere în clasa IX;
::: medierea pentru 11 elevi romi pentru alocarea de locuri speciale la liceu;
::: 2 tineri romi înscrişi la liceu;

:: Demararea unui program de meditaţii pentru copiii romi din clasele I-IV în loca-
lităţile Aleşd şi Ţeţchea - 34 de copii beneficiari;
:: 21 cadre didactice au fost informate şi sensibilizate cu privire la educaţia copi-
ilor romi, discriminare şi segregare, în cadrul unei sesiuni de instruire pe această
tematică şi în cadrul vizitelor realizate la şcolile cuprinse în proiect;
:: 2 sesiuni de instruire cu cadrele didactice, intitulate „Şcoală şi Comunitate”, curs
acreditat de Casa Corpului Didactic, sesiuni la care au participat un număr de 34
de cadre didactice din 11 şcoli din judeţul Bihor;
:: 146 copii săraci au beneficiat de sprijin pentru nevoile lor imediate: Vaucere
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, sprijin pentru transport, cazare, masă, par-
ticipare la concursuri/olimpiade, cazuri medicale, taxa de şcolarizare, etc.;
:: Realizarea bazei de date cu copiii romi înscrişi în şcolile din 11 localităţi;



:: Elaborarea unui program de prevenire a abandonului şcolar şi înaintarea sa
către şcolile cuprinse în proiect. Programul de Prevenire a abandonului şcolar şi
recuperare şcolară a fost conceput pentru a ajuta elevii să îşi dezvolte o atitu-
dine pozitivă faţă de educaţie şi faţă de viitorul lor. Prin acest program li se
explică elevilor beneficiile şi avantajele economice ale educaţiei pe care o
primesc în şcoală. Pe parcursul derulării programului, elevii participă la diverse
activităţi, pentru a înţelege care este “preţul pe care îl vor plăti” dacă vor
renunţa prea devreme la educaţie şi care sunt beneficiile de care se vor bucura
prin obţinerea unui nivel cât mai înalt de pregătire. Prin implementarea progra-
mului de prevenire a abandonului şcolar şi de recuperare şcolară, elevii asi-
milează conceptul de “oportunităţi de carieră” şi descoperă care sunt abilităţile
ce le sunt necesare pentru a ocupa locurile de muncă pe care şi le doresc în viitor;
:: Un curs de instruire cu tinerii şi activiştii romi din judeţ, cu tematicile educaţie,
discriminare, desegregare, social;
:: Întâlnire cu 44 de tineri romi din judeţul Bihor, la care au participat elevi de
clasa VIII, liceeni, elevi la şcoli de arte şi meserii, studenţi;
:: Participarea la diverse întâlniri, seminarii, mese rotunde cu tematica educaţia
copiilor romi, la nivel local şi naţional;
:: Participarea la întâlnirile Grupului de Lucru Mixt judeţean, alte întâlniri cu tema-
tica educaţie sau desegregare şi non-discriminare;
:: Participare la întâlnirile mediatorilor sanitari din judeţ, în cadrul cărora s-au
transmis informaţii cu privire la rezultatele şi activităţile Centrului Educaţional;
:: Realizarea primei întâlniri a ONG-urilor din judeţul Bihor care desfăşoară
activităţi pentru educaţia copiilor romi;
:: Peste 30 de voluntari implicaţi în activităţile proiectului;
:: 5 tineri activ implicaţi în programele CER;
:: Asistenţă acordată şcolilor în procesul de desegregare: Diosig, Aleşd, Tinca,
Săcueni.
:: Elaborarea Calendarului Şcolar, poster A3 care cuprinde o serie de programe
şi activităţi ce pot fi realizate de-a lungul unui an şcolar pentru a creşte partici-
parea şcolară, rezultatele şcolare şi pentru a preveni abandonul şcolar. Pe par-
cursul anului au fost distribuite 60 de calendare către şcolile şi instituţiile din judeţ.
:: Au fost acordate 326 de vaucere pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte de toam-
nă pentru copiii săraci care s-au înscris în clasa I din toate cele 23 de localităţi şi
296 vaucere de iarnă, care conţin haine de iarnă, ghete, fular, căciulă.
:: Sprijin acordat şcolilor pentru atragerea de fonduri necesare pentru susţinerea
copiilor aflaţi în dificultate. În urma acestei acţiuni, au fost sprijiniţi 13 copii din
clasa I prin acordarea de sprijin material pentru achiziţionare de îmbrăcăminte
şi încălţăminte;
:: Fundaţia Ruhama este partenerul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor în
cadrul proiectului „O şcoală pentru toţi”, finanţat de Uniunea Europeană prin pro-
gramul Phare Acces la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate.

Liliana ANTONESCU
inspector şcolar general

Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Bihor

"Fundaţia Ruhama este de la
începutul colaborării cu Inspec-
toratul Şcolar un partener viabil
şi interesat de obţinerea unor
rezultate deosebite. Am stabilit
parteneriate la nivelul diferi-
telor comunităţi locale şi şco-
lare, dovedindu-ne reciproc o
deschidere constantă spre
colaborare interinstituţională.
Ca rezultate concrete ale aces-
tui parteneriat amintesc acum
cei doi ani consecutivi de gră-
diniţe estivale organizate în
mai multe comunităţi şi proiec-
tul Phare “O şcoală pentru toţi”.
Ansamblul activităţilor fun-
daţiei aduce o valoare adăugată
tuturor iniţiativelor sociale,
educative şi comunitare de ale
căror efecte sperăm să se
bucure în continuare cât mai
multe comunităţi.”
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EA SPUNE...

Eliza este fetiţa mea cuminte şi silitoare. Are note bune la
şcoală, învaţă bine şi acasă este ascultătoare. Învăţătoarea
mereu a lăudat-o şi noi am vrut întodeauna să o răsplătim.
Doream să-i oferim ceva special, ceva ce-i face plăcere. Se
bucura mereu de orice cadou primit. Ştia şi înţelegea sără-
cia noastră şi nu avea pretenţii la nimic. Vedeam în ochişorii
ei că-şi doreşte şi acele lucruri pe care noi nu i le puteam
cumpăra, dar nu ne-a cerut niciodată nimic.

Într-o bună zi au venit la noi cei de la Fundaţia Ruhama care
ne-au spus că se poate depune dosarul pentru obţinerea unui
calculator prin programul EURO 200. Ne-au spus ce fel de
acte trebuie să depunem la dosar. Noi nu aveam prea mari
speranţe.

A sosit apoi ziua pe care nu o vom uita niciodată. Am pri-
mit calculatorul. Fetiţa noastră râdea şi plângea de bucurie.
Nu am văzut-o niciodată atât de fericită. Avea calculatorul
ei. Chiar în acea zi am sunat la fundaţie şi am mulţumit celor
de acolo pentru intervenţia lor. Cu ajutorul lor am reuşit să
o răsplătim pe fetiţa noastră pentru notele ei bune la învăţă-
tură şi pentru cuminţenia ei.

Estera, mama unei fetiţe asistate



GALERIE IMAGINI
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Fundaţia Ruhama sprijină familiile vulnerabile
pentru a putea reintegra copiii în sistemul de
învăţământ, prin măsuri active precum grădiniţe
de vară, program de vaucere, fond de sprijin,
consiliere, alfabetizare, recuperare şcolară, pro-
gram remedial de tip şcoală după şcoală. Unul
din beneficiarii acestor măsuri este Annamaria. 
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EA SPUNE...

Numele meu este Erzsebet şi sunt din Săcueni. Sunt mamă a 5 copii, un băiat
şi 4 fetiţe. Suntem o familie simplă şi modestă. Bucuria noastră sunt copilaşii.
Pentru noi, cea mai mare bucurie este să ne vedem copiii fericiţi. Annamaria,
fetiţa noastră, ne-a făcut o mare surpriză. Este foarte bucuroasă că poate
merge la şcoală. Eu şi soţul meu nu am fost la şcoală niciodată, nu ştim să
scriem şi să citim. Nu era importantă şcoala pentru noi. Nu am înscris-o la
şcoală nici pe Annamaria. Dar a venit într-o zi o persoană de la Fundaţia
Ruhama să ne spună că putem să ne înscriem copiii la grădiniţa de vară. Fetiţa
a vrut să meargă, aşa că am lăsat-o. Nu a lipsit nici o zi. Apoi au început
înscrierile la şcoală, în septembrie. Atunci am aflat că fetiţa noastră nu mai
putea fi înscrisă la cursurile de zi pentru că are deja 10 ani. Cu ajutorul fun-
daţiei, a fost înscrisă la programul de alfabetizare şi recuperare şcolară.

Nu înţelegem de ce doreşte atât de mult să meargă la şcoală, de ce citeşte
din cărţile primite acolo. O vedem că stă ore în şir citind câte o poveste pe
care apoi ne-o povesteşte frumos. La început am crezut că se preface că
citeşte şi inventeză poveştile. Apoi am fost la biserică şi acolo s-a citit o po-
vestire despre oaia pierdută. Fetiţa mea nu era în biserică, nu a auzit
povestea. Nu după mult timp, ne-a citit aceeaşi povestire din Biblie. Atunci ne-
am dat seama că nu inventează poveşti şi ştie citi.

Are vise mari. Vrea să devină medic. Învăţătoarea ne spune că are şanse pen-
tru că este o fetiţă isteaţă. Noi trebuie doar să o lăsăm la şcoală, să o lăsăm
să citescă, să scrie. Annamaria este o fetiţă cuminte şi puţin prea retrasă. Ne
pare bine că la şcoală se mai joacă cu alţi copii. Are prietene cu care îşi
petrece timpul. Nu ştim ce va fi mai târziu, nu ştim cât timp va merge la
şcoală. Ştim doar că asta o face fericită, noi nu o vom împedica şi vom încer-
ca să-i dăm hăinuţe şi pantofi, să fie în rând cu ceilalţi copii. Anul acesta a
ajutat-o fundaţia cu haine. Nu ştim dacă va ajunge medic, dar ştim că este
mai isteaţă decât alţi copii şi că va avea o situaţie mai bună decât avem noi.

Erzsebet, mama unei fetiţe asistate



Resurse umane implicate:

- 520 copii din 23 de comunităţi
- 46% băieţi şi 54% fete
- 316 copii înscrişi în clasa I
- 35 cadre didactice
- 22 facilitatori comunitari romi
- 23 asistenţi educatori romi
- 260 părinţi consiliaţi
- 4 instituţii partenere
- 10 studenţi şi tineri romi

Resurse financiare:

- 6 grădiniţe finanţate integral
de Fundaţia Ruhama
- 17 grădiniţe finanţate parţial
- Consiliile locale au contribuit
cu 22.100 lei
- Fundaţia Ruhama a contribuit
cu 22.690 lei
- Cost total pe judeţ: 44.790 lei
- Cost mediu/grădiniţă: 1947 lei
- Costul mediu / copil: 90 lei
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GRĂDINIŢE DE VARĂ 2007

În luna august 2007 s-au desfăşurat 23 de Grădiniţe de vară în 22 de localităţi
din judeţul Bihor: Aleşd, Batăr, Bălnaca, Bogei, Beznea, Cheţ, Ciumeghiu, Diosig (2
grădiniţe de vară), Gepiş, Ineu, Lugaşul de Jos, Ortiteag, Oşorhei, Salonta,
Săcueni, Sânnicolaul de Munte, Sântelec, Şilindru, Tămaşda, Tinca, Ţeţchea şi
Văşad. Au fost organizate 2 grădiniţe estivale în localitatea Diosig la solicitarea
comunităţii şi a autorităţilor locale, în cele două comunităţi de romi. Deşi iniţial au
fost planificate 20 de grădiniţe de vară, alte comunităţi locale au solicitat fun-
daţiei sprijin pentru organizarea grădiniţei de vară. Astfel, a fost sprijinită şcoala
din localitatea Sântelec, care a obţinut sprijin financiar şi de la Consiliul Local. De
asemenea, în localităţile Bălnaca şi Ortiteag, Consiliile Locale au răspuns pozitiv
solicitărilor şcolilor din cele două localităţi de a finanţa grădiniţele de vară în
întregime.

Fundaţia Ruhama a acordat asistenţă tuturor şcolilor pentru organizarea gră-
diniţelor de vară. Astfel, au fost organizate: o sesiune de instruire cu cadrele
didactice, o sesiune de instruire cu toate resursele umane implicate în program, au
fost trimise adrese de informare cu privire la metodologia ce trebuie urmată pen-
tru demararea grădiniţei de vară.

17 grădiniţe de vară au fost organizate de Grupurile de Sprijin Local, cu
finanţare totală sau parţială din partea Consiliilor Locale şi cu asistenţă financia-
ră şi tehnică din partea Fundaţiei Ruhama şi 6 Grădiniţe au fost organizate de
Fundaţia Ruhama, cu sprijinul şcolii din localitate.

În fiecare grădiniţă de vară, un tânăr student rom a susţinut o activitate didactică
cu scopul de a pregăti şi motiva copiii pentru înscriere la şcoală. Au fost organi-
zate 15 activităţi didactice cu copiii în care s-au prezentat poveşti despre rolul
educaţiei în viaţă, s-au organizat jocuri de rol, a avut loc prezentarea instru-
mentelor şcolare (ghiozdan, penar, manual, caiete). Activităţile desfăşurate în
cadrul Grădiniţelor de vară au fost atât activităţi curriculare, cât şi extracurricu-
lare (vizite, excursii, serbări, etc.), vizite ale membrilor Grupurilor de Sprijin Local
în cadrul Grădiniţelor de Vară (medic, poliţist, etc.).

Pentru o bună desfăşurare a Grădiniţelor de Vară au fost atrase şi alte companii
şi organizaţii pentru a se implica în susţinerea grădiniţei estivale. Compania ABN
AMRO Bank România a sprijinit desfăşurarea grădiniţelor de vară cu suma de
1.500 Euro.



De asemenea, echipele de pe plan local au încercat să atragă sponsorizări de la
diferiţi agenţi economici din zonă. Astfel, s-au obţinut sponsorizări pentru prânzul
copiilor, apă şi răcoritoare pentru copiii din grădiniţe, transportul pentru activităţi
extracurriculare (excursii, vizită la Grădina zoologică din Oradea, etc.).

La sfârşitul grădiniţelor de vară s-a realizat Conferinţa „Grădiniţele de Vară
2007”, în data de 4 septembrie 2007. La Conferinţă au participat 102 per-
soane: cadre didactice, asistenţi educatori, facilitatori comunitari, reprezentanţi ai
partenerilor (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, Instituţia Prefectului - Judeţul
Bihor), reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi reprezentanţi ai presei. În
cadrul conferinţei s-au prezentat rezultatele grădiniţelor de vară, problemele
întâmpinate, bunele practici şi iniţiative ale echipelor pe plan local. De pildă, în
grădiniţa de vară din localitatea Diosig cadrele didactice au realizat o acţiune
în cadrul căreia părinţii şi copiii au aflat ce înseamnă să participi la procesul edu-
caţional. Tot în cadrul conferinţei au fost prezentate şi teme de interes pentru edu-
caţia copiilor romi (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1539
din 19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului
şcolar, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1540 din
19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea
metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi)
şi a fost distribuit Calendarul Şcolar pentru a fi folosit ca material didactic pen-
tru acţiunile demarate pentru elevii romi.

Activitatea Grădiniţelor de vară a fost mediatizată prin transmiterea unui comu-
nicat de presă odată cu demararea activităţii, precum şi o conferinţă de presă.
Ca urmare a acestor acţiuni de promovare, au apărut 15 articole de presă, 2 ştiri
naţionale şi 3 interviuri la radio.

Raportul Grădiniţelor de vară a fost transmis către autorităţile locale din cele 22
de localităţi unde s-au desfăşurat Grădiniţele de vară, către cele 22 de şcoli,
partenerilor, facilitatorilor comunitari, membrilor Grupului de Sprijin Local.

Modelul de organizare şi metodologia elaborată de Fundaţia Ruhama pentru
Grădiniţele de Vară au fost incluse într-un pachet de bune practici, care a fost
preluat şi recomandat la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, către toţi actorii educaţionali care doresc să desfăşoare grădiniţe
estivale.

Georgeta BORA
director

Dezvoltare Durabilă
ABN AMRO Bank Romania

"Strategia ABN AMRO de dez-

voltare durabilă vizează

aspecte cum ar fi: educaţia,

mediul înconjurător şi

susţinerea oamenilor pentru a

obţine mijloacele necesare

existenţei. În acest cadru, ABN

AMRO România a sprijinit

proiectul de educaţie incluzivă

„Grădiniţele de Vară” din

judeţul Bihor, desfăşurat de

Fundaţia Ruhama în luna august

2007, din dorinţa de a aduce o

contribuţie pozitivă în comuni-

tatea locală.”
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23 Grădiniţe de Vară în:

Aleşd
Batăr

Bălnaca
Bogei

Beznea
Cheţ

Ciumeghiu
Diosig

Diosig II
Gepiş
Ineu

Lugaşul de Jos
Ortiteag
Oşorhei
Salonta
Săcueni

Sânnicolaul de Munte
Sântelec
Şilindru

Tămaşda
Tinca

Ţeţchea
Văşad
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Rezultate ale Grădiniţelor de Vară în 2007

:: 23 grădiniţe de vară în 23 comunităţi de romi din judeţul Bihor;
:: 1 lună au durat grădiniţele de vară;
:: 520 de copii au absolvit grădiniţele de vară: 54% fete şi 46% băieţi;
:: 300 de copii din cei 520 care au absolvit grădiniţele de vară şi aveau vârste
cuprinse între 6 şi 8 ani au fost înscrişi în septembrie 2007 în clasa I;
:: 35 de cadre didactice au fost implicate în calitate de educatori voluntari;
:: 22 de tineri activişti romi au fost implicaţi în calitate de asistenţi educatori vo-
luntari, asigurând translaţia în limba romani unde a fost cazul;
:: 21 de activişti şi lideri romi au fost implicaţi în calitate de facilitatori comunitari
voluntari, asigurând relaţia grădiniţă - comunitate;
:: peste 230 de părinţi romi au fost informaţi şi consiliaţi în probleme legate de
educaţie, inclusiv înscrierea în grădiniţe şi şcoli;
:: 44.790 lei au fost cheltuiţi cu cele 23 grădiniţe estivale din care 22.100 au fost
contribuţia Consiliilor Locale şi 22.690 contribuţia Fundaţiei Ruhama;
:: 17 consilii locale au contribuit financiar pentru susţinerea grădiniţelor;
:: 1 sesiune de instruire a cadrelor didactice implicate în acest program;
:: 1 sesiune de instruire cu toate resurselor umane implicate în grădiniţele de vară;
:: modelul Grădiniţelor de vară este preluat ca şi model de bună practică şi reco-
mandat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la nivel naţional;
:: diseminarea metodologiei Grădiniţelor de vară în cadrul grupurilor de lucru
ale inspectorilor pe problema romilor din cadrul Inspectoratelor Şcolare din ţară;
:: parteneri implicaţi: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, Instituţia Prefectului -
Judeţul Bihor, ABN AMRO Bank România, 17 consiliile locale, 22 şcoli locale.

Rezultate comparative în 2006

:: 11 grădiniţe de vară în 11 comunităţi de romi din judeţul Bihor;
:: 1 lună au durat grădiniţele de vară;
:: 295 de copii au absolvit grădiniţele de vară: 45% fete şi 55% băieţi;
:: 177 de copii din cei 295 care au absolvit grădiniţele de vară şi aveau vârste
cuprinse între 6 şi 8 ani au fost înscrişi în septembrie 2006 în clasa I;
:: 18 cadre didactice au fost implicate în calitate de educatori voluntari;
:: 11 tineri activişti romi au fost implicaţi în calitate de asistenţi educatori;
:: 11 activişti şi lideri romi au fost implicaţi în calitate de facilitatori comunitari;
:: peste 300 de părinţi romi au fost informaţi şi consiliaţi;
:: 19.400 lei au fost cheltuiţi cu cele 11 grădiniţe estivale.



COPIII
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Fundaţia Ruhama a dezvoltat programul Şcoala
Părinţilor pentru a informa şi responsabiliza
părinţii din comunităţile defavorizate în vederea
adoptării unei atitudini pozitive şi suportive faţă
de educaţia copiilor. Astfel, Remus şi Călin au
devenit elevi mai buni fiind susţinuţi de tatăl lor.
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EL SPUNE...

E timpul să recunoaştem că şcoala este cea care ne schimbă pe noi ca părinţi
şi pe copiii noştri în acelaşi timp. Am doi băieţi de şcoală, Remus şi Călin. În
clasele I şi a II-a nu am avut probleme cu ei. Învăţau bine şi erau cuminţi. Apoi
am fost nevoit să lucrez în Ungaria. Mă întâlneam cu copiii destul de rar şi nu
am mai putut să-i urmăresc. Ei nu se plângeau. Erau sănătoşi şi creşteau fru-
mos şi pentru mine acest lucru era cel mai important. Situaţia lor la învăţătură
a scăzut însă destul de mult, lipseau de la şcoală şi învăţătoarea se plângea
că nu mai are cu cine lucra. Nu-şi mai făceau temele şi nu se mai pregăteau.

Într-o zi, cei de la Ruhama au fost în şcoală şi au anunţat că se face prese-
lecţie pentru faza judeţeană la olimpiada de limba romani. Băieţii mei au
dorit să participe la preselecţie. Au fost aleşi să meargă la Oradea la
olimpiadă. Acolo s-au descurcat foarte bine. Pentru ei acea zi a fost o zi spe-
cială. S-au plimbat prin Oradea, au fost la McDonalds, s-au simţit ca nişte
mici vedete. Au primit diplome. Li s-a spus că vor mai merge dacă învaţă bine.

Apoi am fost invitat la întâlniri cu părinţii în şcoală. S-a discutat despre cali-
tatea de bun părinte. Atunci am înţeles că un părinte bun este acela care pe
lângă că-i oferă pâinea şi patul în fiecare zi copilului său este atent şi la
împlinirea visurilor lui. Ştiu că băieţii mei şi-ar dori să trăiască mai bine decât
noi, să aibă un viitor mai bun, un serviciu mai sigur. Călin doreşte să devină
un dansator celebru. Ştiu că are şanse pentru că are ritmul în sânge şi
cunoaşte o mulţime de paşi. Pentru împlinirea acestui vis eu trebuie să le ofer
posibilitatea de a merge la şcoală atât timp cât e nevoie. Am devenit mai
atent. Ei nu întodeauna sunt conştienţi de faptul că trebuie să înveţe. Eu tre-
buie să-i urmăresc. Vreau să ştiu dacă şi-au făcut temele, dacă şi-au învăţat
lecţia, dacă sunt cuminţi la şcoală. Nu lipsesc de la nici o întâlnire cu părinţii.
Dacă eu nu pot să merg când sunt invitat, merge soţia mea şi împreună
urmărim îndeaproape educaţia copiilor noştri.

Iosif, părinte rom



Temele abordate:

- calitatea de bun părinte
- metode alternative la pedepse
- cum să comunici cu copilul
- relaţia copil-părinte-şcoală
- drumul vieţii, paşi spre reuşită
- beneficiile colaborării eficien-

te şcoală - comunitate
- educaţie pentru sănătate
- relaţia părinte - copil
- violenţa în şcoală şi familie.

Metode utilizate:

- jocul de rol
- studiul de caz
- problematizarea
- brainstorming
- conversaţia
- expunerea
- explicaţia
- demonstraţia
- modelarea.
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ŞCOALA PĂRINŢILOR

Programul Şcoala Părinţilor este o iniţiativă nouă a Fundaţiei Ruhama, desfăşurat
pentru prima dată în anul 2007, cu sprijin financiar din partea Consiliului
Judeţean Bihor şi a Roma Education Fund din Budapesta. Programul a fost pre-
faţat de o serie de tatonări efectuate în 2006-2007, în special prin acordarea
de sprijin şcolilor locale pentru a organiza şedinţe periodice cu părinţii din comu-
nităţile defavorizate, cu precădere romi. Feed-back-ul primit din partea comu-
nităţii a fost foarte încurajator, determinând Centrul Educaţional pentru Romi să
conceapă acest program, fructifind şi resursele umane ale Reţelei Judeţene a
Cadrelor Didactice pentru Educaţie Incluzivă, reţea creată de fundaţie.

Prima activitate din cadrul programului a fost informarea Reţelei Judeţene a
Cadrelor Didactice pentru Educaţie Incluzivă despre implementarea proiectului în
10 localităţi din judeţul Bihor: Tinca, Diosig, Săcueni, Şuncuiuş, Curtuişeni, Aleşd,
Ţeţchea, Cheţ, Oşorhei, Ineu. Însă şi cadre didactice din reţea care îşi desfăşoară
activitatea în alte localităţi decât cele 10 selectate şi-au exprimat dorinţa de a
se implica în organizarea şi desfăşurarea programului. Astfel, programul Şcoala
Părinţilor s-a extins şi în localităţile Şilindru, Tileagd, Gepiş, Sânnicolaul de Munte
şi Telechiu, însumând în cele din urmă 15 locaţii din judeţ. Cursul de formare pen-
tru membrii din Reţeaua Judeţeană a Cadrelor Didactice pentru Educaţie
Incluzivă - cadre didactice rome şi nerome care promovează conceptul de edu-
caţie incluzivă - s-a desfăşurat în data de 13 noiembrie. La această întâlnire au
participat 24 de cadre didactice din 15 comunităţi. Cursul a fost susţinut de către
doi formatori contractaţi, care au parcurs tematici legate de Şcoala Părinţilor:
Calitatea de bun părinte, Cum să comunici cu copilul, Metode alternative la
pedeapsă, Educaţia pentru sănătate, Importanţa şcolii etc. În urma acestui curs,
cadrele didactice au acumulat cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru susţinerea
unei activităţi de tip Şcoala Părinţilor, pe tot parcursul anului şcolar şi fără spri-
jinul unei organizaţii neguvernamentale.

O altă resursă mobilizată în cadrul acestui program o reprezintă Grupurile de
Iniţiativă Locale înfiinţate cu sprijinul fundaţiei în comunităţile de romi. Grupul de
Iniţiativă Local este o structură informală formată din persoane active din comu-
nitatea de romi, care doresc să contribuie la procesul de dezvoltare locală şi
incluziune socială, dar şi în educaţie sprijinind şcoala şi comunitatea prin activităţi
care au ca scop îmbunătăţirea procesului educaţional şi a participării şcolare a
copiilor romi. Pe parcursul acestui program s-au format patru noi Grupuri de
Iniţiativă Locale, în localităţile Gepiş, Diosig, Sânnicolaul de Munte şi Tinca.



S-au organizat 15 întâlniri cu membrii Grupurilor de Iniţiativă Locale din cele 15
comunităţi pentru instruirea acestora în vederea mobilizării părinţilor romi pentru
a participa la Şcoala Părinţilor şi pentru identificarea temelor de interes pentru
părinţi. Au fost identificaţi părinţi în fiecare comunitate în care se desfăşoară pro-
gramul care şi-au manifestat dorinţa de a contribui la buna organizare şi
funcţionare a programului. În fiecare localitate în care se desfăşoară programul
s-au realizat activităţi de pregătire: s-a identificat şi pregătit spaţiul în care să
aibă loc întâlnirile, s-a asigurat protocolul şi logistica necesară, s-au identificat
formatorii, au fost invitaţi părinţii, au fost invitate cadre didactice şi membrii
Grupurilor de Sprijin Locale.

Programul Şcoala Părinţilor a contabilizat 30 de  întâlniri cu părinţii din 15 comu-
nităţi. La fiecare întâlnire au participat în medie 20 de părinţi romi şi neromi care
au identificat împreună ce trebuie să facă pentru a-i asigura copilului orientarea
şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor copilului şi metode
şi tehnici prin care cadrele didactice pot ajuta adulţii în îndeplinirea responsabi-
lităţilor legate de calitatea de părinte. S-a urmărit adoptarea unei atitudini pozi-
tive de implicare a părintelui rom în asumarea rolului: afectivitate, socializare,
respect reciproc şi dezvoltare armonioasă, recunoaştere şi apreciere, încredere,
sprijin pentru dezvoltarea copilului. Activităţile cu părinţii au fost interactive,
urmărindu-se implicarea participanţilor de-a lungul a 3-4 ore prin jocuri de rol,
exerciţii, discuţii. La aceste activităţi a participat câte un formator din partea Fun-
daţiei, sprijinind cadrul didactic local în transmiterea mesajelor către părinţi.

Conform feed-back-ului primit, pe viitor părinţii doresc să participe la astfel de
întâlniri şi temele pe care le vor aborda se doresc a fi teme care să atingă pro-
blemele cu care se confruntă comunitatea şi modul în care afectează acestea
educaţia copiilor, performanţele şcolare şi participarea şcolară, precum şi tema-
tici care se referă la educaţia pentru sănătate. Părinţii doresc să participe activ
la viaţa şcolii, implicându-se în activităţile extracurriculare cum ar fi organizarea
şi participarea la excursii, organizarea Zilei Internaţionale a Romilor în şcoală
pentru ca şi celelalte etnii să cunoască aspecte privind tradiţia şi cultura romilor
şi pentru a promova toleranţa interetnică la nivelul comunităţii locale nerome.

Directorii şcolilor cred că Şcoala Părinţilor este importantă deoarece are un
impact pozitiv, se crează legături de tip parteneriat între părinţi şi şcoală.
Metodologia întâlnirilor cu părinţii a fost diferită de cea abordată până acum în
şcoală, părinţii au fost direct implicaţi în calitate de parteneri pentru identificarea
unor soluţii pentru o educaţie incluzivă.

MOCSÁR Laszló
director şcoală

Sânnicolau de Munte

“Iniţiativa Fundaţiei Ruhama
are consecinţe pozitive asupra
procesului educativ dar şi a
relaţiei şcoală - comunitate.
Ideea de a organiza activităţi
de tip şcoala părinţilor în comu-
nităţile de romi s-a dovedit a fi
foarte benefică. Şcoala
Părinţilor este programul care
aduce împreună acei părinţi
care până acum nu au discutat
despre problemele comune
legate de şcoală şi educarea
copiilor. Părinţii devin mai
receptivi la problemele copiilor,
la modul lor de învăţare. Toto-
dată, înţeleg mai bine activi-
tatea cadrelor didactice. Ca
impact al programului, a crescut
frecvenţa la şedinţele cu
părinţii şi sunt activi în toate
programele demarate de şcoala
noastră, participă cu idei noi.”
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Şcoala Părinţilor în 15 localităţi:

Aleşd
Cheţ

Curtuişeni
Diosig
Gepiş
Ineu

Oşorhei
Săcueni

Sânnicolaul de Munte
Şilindru
Şuncuiuş
Telechiu
Tileagd
Tinca

Ţeţchea
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Astfel, după cum reiese din răspunsurile părinţilor, întâlnirile li s-au părut intere-
sante şi plăcute, educative şi bine organizate, mai dezinvolte ca celelalte întâlniri
- clasicele şedinţe cu părinţii. Modul de comunicare li s-a părut diferit, mai efi-
cient. Exerciţiile de relaxare au fost punctate ca momente necesare şi binevenite.
Şi cadrele didactice din şcoală au fost plăcut surprinse de această iniţiativă. For-
matorii de la şcoala din Ineu au declarat următoarele: „Am fost onoraţi să deschi-
dem o viitoare modalitate de comunicare între şcoală şi părinţi în formula exer-
sată în cele două întâlniri. Atmosfera relaxată şi degajată a favorizat apariţia
întrebărilor din partea părinţilor şi, de asemenea, a contribuit la angajarea
părinţilor în mod direct în procesul instructiv-educativ”.

Aspecte pozitive ale Şcolii Părinţilor, identificate de către cadrele didactice:
:: părinţii cred în educaţie, ştiu ce se întâmplă în şcoală, au învăţat lucruri noi, s-
au simţit bine, s-a luat în considerare opinia fiecăruia, sunt receptivi la nou şi sunt
dispuşi să pună în practică cele învăţate, au prezentat interes astfel încât durata
întâlnirilor s-a prelungit, au cerut sprijin în educarea copiilor şi au solicitat orga-
nizarea unor astfel de întâlniri cu tematici asemănătoare, a crescut interesul
părinţilor faţă de educaţia copiilor lor.
:: cadrele didactice au reuşit să creeze o punte de comunicare între şcoală şi
comunitatea locală, au aflat lucruri noi despre comunitatea locală, au început să
acorde o atenţie mai mare acelor copii care provin din medii defavorizate.
:: copiii au devenit mai cuminţi, şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare, a crescut
participarea şcolară, ca impact imediat al programului.
:: autorităţile locale au participat la întâlniri şi astfel au aflat care sunt pro-
blemele cu care se confruntă copiii din medii defavorizate, au putut colabora şi
au promis că se vor implica pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor.

Aspectele negative ale Şcolii Părinţilor, identificate de către cadrele didactice:
:: lipsa mediatorului şcolar sau a facilitatorului comunitar, care să sprijine şcoala
şi comunitatea.
:: lipsa încrederii că se mai poate schimba ceva manifestată de unii părinţi.
:: neimplicarea autorităţilor locale în unele localităţi în rezolvarea problemelor
comunităţilor sărace.

În 18 decembrie a avut loc întâlnirea finală de evaluare a Programului Şcoala
Părinţilor din cele 15 comunităţi. La această întâlnire au participat părinţi bene-
ficiari, formatori şi directori de şcoală - 30 de persoane. Scopul acestei întâlniri
a fost de a identifica rezultatele, aspectele pozitive, aspectele care pot fi
îmbunătăţite pentru programul Şcoala Părinţilor în anul 2008.



GALERIE IMAGINI
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formare profesională
şi servicii de ocupare



PREZENTARE GENERALĂ

Fundaţia Ruhama a activat în primii opt ani de existenţă în domeniul social, des-
făşurând programe de dezvoltare comunitară şi servicii sociale. Spectrul larg de
nevoi interdependente ale beneficiarilor fundaţiei a reclamat abordarea unui
domeniu nou, cel al ocupării, pentru a răspunde astfel cu măsuri active de ocu-
pare persoanelor afectate de şansele scăzute de a ocupa un loc de muncă.
Nevoia de formare profesională se resimţea tot mai acut în societatea
românească, afectând în mare măsură şi resursele umane din domeniul social. Ast-
fel, conducerea organizaţiei a decis ca Fundaţia Ruhama să-şi mobilizeze resurse-
le umane, logistice şi financiare pentru a deveni un important furnizor de pro-
grame de formare profesională şi, mai târziu, de servicii de ocupare la nivelul
judeţului. Pe lângă impactul social al programelor de formare profesională, aces-
tea urmau să asigure organizaţieI o sursă de autofinanţare pe termen lung, pen-
tru a furniza fonduri suplimentare atât de necesare pentru susţinerea serviciilor
sociale şi a programelor de dezvoltare comunitară.

FORMARE PROFESIONALĂ

Fundaţia Ruhama este furnizor autorizat de programe de formare profesională,
în baza deciziilor Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională,
din cadrul Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bihor şi în baza
avizelor emise de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Fundaţia
Ruhama şi-a început activitatea de formare profesională în anul 2004, odată cu
obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea cursului de calificare în ocupaţia Îngri-
jitor Bătrâni. Activitatea de formare profesională a fost demarată ca urmare a
nevoii interne de calificare a personalului propriu încadrat în serviciile de îngri-
jire la domiciliu. Cea de-a doua autorizare, în vederea furnizării cursului de cali-
ficare în ocupaţia Îngrijitor Copii şi cea de-a treia autorizare, în vederea
furnizării cursului de calificare în ocupaţia Lucrător Social au venit ca urmare a
unui proiect Phare derulat de Fundaţia Ruhama - “Dezvoltarea Furnizorilor de
Servicii Sociale din rândul ONG-urilor din Judeţul Bihor”, una dintre componen-
tele acestuia fiind evaluarea nevoii de formare profesională a personalului activ
în furnizarea serviciilor sociale la nivelul judeţului Bihor. Obţinerea autorizaţiilor
pentru furnizarea cursurilor de iniţiere în Conceperea şi Redactarea Cererilor de
Finanţare sau Scriere de Proiecte şi cel de perfecţionare în ocupaţia Formator a
venit ca urmare a solicitărilor existente pe piaţa socială, în special în rândul per-
sonalului angajat în serviciile administraţiei publice locale.

Daciana NICA
director adjunct

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

“Fundaţia Ruhama este un
actor local important în acti-
vităţi de informare, consiliere
şi mediere a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă.
Colaborarea cu AJOFM Bihor a
început în anul 2002 prin acţi-
uni specifice comunităţilor de
romi. Dacă la începutul
colaborării, acţiunile au fost
de o mai mică amploare,
începând cu anul 2005 aceste
acţiuni s-au concretizat în
mese rotunde, seminarii, întâl-
niri şi s-au finalizat prin
încheierea primului parteneri-
at, care se derulează şi la
această dată. Colaborarea
noastră este foarte benefică,
rezultatele fiind deosebite
având în vedere faptul că per-
soanele angajate fac parte din
categoria persoanelor defa-
vorizate.”
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Oferta de cursuri:

- agent imobiliar
- agent vânzări
- florar-decorator
- formator
- igienă
- instalator ventilare şi

condiţionare aer
- îngrijitor de bătrâni
- îngrijitor de copii
- legumicultor
- lucrător social
- operator calculator
- introducere, validare şi

prelucrare date
- scriere de proiecte
- secretar
- comunicare, prevenirea

abuzului, supervizarea 
şi tehnici alternative în 
educaţia copilului
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Treptat, Fundaţia Ruhama şi-a dezvoltat departamentul de formare profesională,
în primul semestru al anului 2007 autorizând un nou curs şi planificând să auto-
rizeze în perioada imediat următoare alte 5 cursuri, iar până la sfârşitul anului
să înregistreze un număr de 15 cursuri autorizate.

Cursuri autorizate

:: Calificare în ocupaţia ÎNGRIJITOR DE BĂTRÂNI 
:: Calificare în ocupaţia ÎNGRIJITOR DE COPII 
:: Calificare în ocupaţia LUCRĂTOR SOCIAL
:: Perfecţionare în ocupaţia FORMATOR
:: Iniţiere în CONCEPEREA ŞI REDACTAREA CERERILOR DE FINANŢARE
:: Însuşirea noţiunilor fundamentale de IGIENĂ
:: Specializare în ocupaţia LEGUMICULTOR
:: Perfecţionare în ocupaţia AGENT VÂNZĂRI
:: Calificare în ocupaţia SECRETAR STENODACTILOGRAF OPERATOR BIROTICĂ
:: Specializare în ocupaţia FLORAR-DECORATOR
:: Specializare în COMUNICARE, PREVENIREA ABUZULUI, SUPERVIZAREA ŞI 

TEHNICI ALTERNATIVE ÎN EDUCAŢIA COPILULUI

La finalul anului 2007, Fundaţia Ruhama era în curs de obţinere a autorizaţiilor
pentru furnizarea următoarelor cursuri:

:: Calificare în ocupaţia INSTALATOR VENTILARE ŞI CONDIŢIONARE AER
:: Specializare în ocupaţia AGENT IMOBILIAR
:: Perfecţionare în ocupaţia OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE
:: Calificare în ocupaţia OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE 

DATE

Cursuri furnizate

În 2007, Departamentul de Formare Profesională a organizat 9 cursuri:

:: 2 cursuri de calificare în ocupaţia ÎNGRIJITOR COPII
:: 3 cursuri de calificare în ocupaţia ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI
:: 1 curs de calificare în ocupaţia LUCRĂTOR SOCIAL
:: 1 curs de perfecţionare în ocupaţia FORMATOR
:: 2 cursuri de iniţiere în CONCEPEREA ŞI REDACTAREA CERERILOR

DE FINANŢARE



Fiecare curs organizat s-a finalizat cu examen de evaluare, astfel că au fost
organizate 7 examene, toţi participanţii înscrişi la acestea fiind declaraţi pro-
movaţi. Două cursuri începute în 2007 se vor finaliza la începutul anului 2008.

Numărul total al persoanelor care au beneficiat de cursuri în 2007 este de 122.
Astfel, au fost eliberate 122 de certificate de formare profesională, după cum
urmează:

:: 78 de persoane au beneficiat de certificate de calificare.
:: 44 de persoane au beneficiat de certificate de absolvire.

Totalul sumei încasate cu titlu de taxă de participare la cele 9 cursuri desfăşurate
în anul 2007 este de 36.550 lei. Au fost efectuate cheltuieli de desfăşurare a cur-
surilor în valoare de 13.000 lei, astfel că suma rezultată pentru a susţine acti-
vităţile sociale ale fundaţiei este de 23.550 lei.

Anca SOCOLOVSCHI
consultant/trainer internaţional

în dezvoltare socio-economică

“Am avut deosebita plăcere şi
onoare să colaborez cu echipa
Departamentului de Formare
Profesională a Fundaţiei
Ruhama şi pot afirma că profe-
sionalismul acestei echipe şi
abnegaţia cu care membrii ei
răspund nevoilor de instruire
ale beneficiarilor ridică foarte
sus standardul furnizării de
instruire şi formare profesio-
nală. Membrii acestui Departa-
ment, ca şi întregul personal al
Fundaţiei Ruhama, sunt dedi-
caţi într-un mod responsabil şi
etic creşterii calităţii vieţii
beneficiarilor lor. Astfel de
organizaţii fac cinste sectoru-
lui ONG şi reprezintă un etalon
greu de atins sau depăşit.
Urez succes echipei Fundaţiei
Ruhama în îndeplinirea obiec-
tivelor sale generoase.”
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Beneficiari estimaţi ai Centrului
CARIERE:

- 200 tineri beneficiari de infor-
mare şi consiliere profesională
- 50 tineri beneficiari ai servici-
ului de asistenţă de tip Job Club
- 500 tineri în baza de date a
serviciului de mediere
- 20 tineri angajaţi prin servici-
ul de mediere, pe posturi core-
spunzătoare competenţelor
- 200 tineri absolvenţi certificaţi
ai cursurilor de formare profe-
sională pentru dobândirea unor
competenţe comune
- 60 tineri absolvenţi certificaţi
ai cursurilor de calificare
- 20 tineri absolvenţi certificaţi
ai cursului de dezvoltarea abi-
lităţilor antreprenoriale
- 100 angajatori în baza de date
a serviciului de mediere
- 200 oferte de locuri de muncă
incluse în baza de date a servi-
ciului de mediere
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SERVICII DE OCUPARE

În anul 2006, Fundaţia Ruhama a fost selectată împreună cu alte 10 organizaţii
neguvernamentale din ţară să participe în cadrul proiectului „Servicii sociale
acreditate de ocuparea forţei de muncă în comunităţile de romi”, proiect imple-
mentat de Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi Cluj-Napoca, în
parteneriat cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. În cadrul ace-
stui proiect, 2 persoane din cadrul organizaţiei au fost calificate în meseria de
agent de ocupare în urma absolvirii cursului organizat de Centrul Regional de
Formare Profesională a Adulţilor Cluj Napoca. În luna iunie 2006, Fundaţia
Ruhama a fost acreditată de către Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de
Muncă să presteze servicii de informare şi consiliere pentru ocupare şi servicii de
mediere a muncii pe piaţa internă.

O primă activitate importantă a departamentului a constituit-o crearea Centrului
de Mediere, Informare şi Consiliere pentru cetăţenii romi din zona Ţeţchea şi
împrejurimi, aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Centrul a fost creat în urma
câştigării unei licitaţii publice de servicii organizate de Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă Bihor, pentru un contract de prestare a serviciilor de
mediere, informare şi consiliere profesională, adresate persoanelor de etnie
romă fără un loc de muncă, din localitatea Ţeţchea şi zonele limitrofe.

Activităţi

În cursul anului 2007, Departamentul Formare Profesională şi Servicii de Ocupare
a încercat în repetate rânduri stabilirea unor colaborări cu agenţi economici, în
vederea încadrării în muncă a persoanelor de etnie romă, care constituiau grupul
ţintă căruia se adresau serviciile de ocupare la acel moment. Colaborările nu s-
au concretizat în angajarea persoanelor, agenţii economici renunţând la
prestarea serviciilor în etapa premergătoare organizării interviului. Pe parcursul
anului 2007 au beneficiat de serviciile de informare, consiliere şi mediere a
muncii 38 de persoane, dintre acestea 31 fiind încadrate în muncă. În iunie 2007,
serviciile de informare, mediere şi consiliere în vederea ocupării au fost evaluate
de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, iar ca urmare a
acestei evaluări acreditarea serviciului a fost prelungită cu încă un an.

Fundaţia Ruhama este membru fondator al Reţelei Organizaţiilor Neguvernamen-
tale de Ocupare din România - RONOR, alături de alte 37 de ONG-uri. Reţeaua
a fost creată în cadrul Conferinţei Naţionale a Organizaţiilor Neguvernamentale
de Ocupare a Forţei de Muncă, organizată în 24-26 aprilie 2007, la Buşteni.



Apariţii în presă

În cursul anului 2007, activitatea Departamentului de Formare Profesională şi
Servicii de Ocupare a fost reflectată prin 12 apariţii în presă, 8 dintre acestea
privind activitatea de formare profesională şi 4 privind serviciile de ocupare.

Rezultate în perioada 2004-2007

De la începerea activităţii de formare profesională în 2004 şi până în prezent,
Departamentul de Formare Profesională şi Servicii de Ocupare a furnizat cursuri
de formare profesională unui număr de 308 persoane. Dintre acestea, 212 per-
soane au obţinut certificate de calificare şi 96 de persoane au obţinut certificate
de absolvire. Totodată, Departamentul de Formare Profesională şi Servicii de
Ocupare a furnizat un număr de 18 cursuri, dintre care 12 de calificare, 2 de
perfecţionare şi 4 de iniţiere, persoanele participante la curs provenind atât din
rândul instituţiilor publice, cât şi din rândul organizaţiilor neguvernamentale şi a
persoanelor fizice.

De la iniţierea serviciilor de ocupare în 2006 şi până în prezent, Departamentul
de Formare Profesională şi Servicii de Ocupare a oferit servicii de informare,
consiliere şi mediere în vederea ocupării unui număr de 227 persoane, pentru 56
dintre acestea reuşindu-se angajarea.

Proiecte

Începând cu luna ianuarie 2008, pe o perioadă de 12 luni, Fundaţia Ruhama
implementează proiectul Phare “Centrul de Orientare, Mediere şi Formare Profe-
sională pentru Tineri din Judeţul Bihor CARIERE ” în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Bihor, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea,
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor şi partenerul euro-
pean Gesellschaft für Soziale Unternehmensberatung Berlin/Bruxelles, cu exper-
tiză în serviciile şi politicile de ocupare. Obiectivul proiectului este creşterea flexi-
bilităţii, adaptabilităţii şi ratei de ocupare a peste 500 de tineri şomeri sau aflaţi
în căutarea unui loc de muncă din judeţul Bihor prin crearea unui serviciu integrat
de ocupare: informare şi consiliere profesională, medierea muncii şi formare pro-
fesională, capitalizând modele de bună practică europene la nivelul parteneria-
tului privat-public. Prin intermediul acestui proiect se va înfiinţa în Oradea Cen-
trul CARIERE, în vecinătatea campusului universităţii de stat. Totodată, se va pilota
serviciul german de ocupare de tip Job Point pentru adaptarea la contextul local.

Stephan LEHMANN
director birou EU Bruxelles

Gesellschaft für Soziale
Unternehmensberatung mbH

“Fundaţia Ruhama şi-a extins
aria europenă prin colaborarea
cu GSUB, principala agenţie de
management a Fondului Social
European în Berlin, Germania.
Printr-un efort comun am dez-
voltat un proiect care va trans-
fera succesul serviciului
JobPoint din Berlin la Oradea în
cadrul proiectului Phare
„CARIERE”. În conceptul
JobPoint, locurile de muncă
disponibile sunt prezentate
trecătorilor şi vizitatorilor aflaţi
în căutarea unui loc de muncă.
JobPoint-ul este adesea mai efi-
cient decât agenţiile de ocupare
locale datorită structurii lor
unice şi potenţialului de reacţie
ad-hoc. Proiectul va adapta noi
soluţii în Bihor pentru a crea o
reţea instituţională de actori
capabili să gestioneze fluxul de
forţă de muncă în conformitate
cu Standardele Europene.”
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EA SPUNE...

Am participat la cursurile de calificare în ocupaţiile Îngriji-
tor Copii şi Îngrijitor Bătrâni desfăşurate de Fundaţia
Ruhama, în primul rând din curiozitate, iar în al doilea rând
cu scopul de a deveni un profesionist, atât în îngrijirea copi-
ilor, cât şi pentru persoanele vârstnice.

În familie, am trei fraţi mai mici decât mine, iar la creşterea
şi educarea ultimului frate am participat în egală măsură cu
mama. Ca urmare a participării la cursul de Îngrijitor Copii,
am constatat că multe dintre metode aplicate cu cel mic nu
erau tocmai corecte, cursul oferindu-mi posibilitatea de a
învăţa modalităţi corecte de alimentaţie a copilului, de moti-
vare a acestuia etc.

În prezent sunt studentă a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane,
specializarea Asistenţă Socială şi voluntar în cadrul Spitalu-
lui Municipal “Gavril Curteanu” (Spitalul de Copii), unde am
acum ocazia să pun în practică tot ceea ce am învăţat la
curs legat de îngrijirea copiilor.

Recomand acest curs şi viitoarelor mămici!

Dora, absolventă curs



GALERIE IMAGINI
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dezvoltare comunitară şi locuire



PREZENTARE GENERALĂ

Departamentul de Dezvoltare Comunitară al Fundaţiei Ruhama desfăşoară acti-
vităţi pentru dezvoltarea comunităţilor sărace, cu precădere de romi, din 27 de
oraşe şi sate din Judeţul Bihor: Aleşd, Batăr, Bălnaca (com. Şuncuiuş), Bogei (com.
Tăuteu), Beznea (com. Bratca), Cheţ (oraşul Marghita), Ciumeghiu, Cubulcuţ (oraş
Săcueni), Curtuişeni, Diosig, Gepiş (com. Lăzăreni), Gepiu, Ineu, Lugaşu de Jos,
Ortiteag (com. Măgeşti), Oşorhei, Salonta, Săcueni, Sânnicolaul de Munte, Sân-
telec (com. Hidişelul de Sus), Şilindru (com. Şimian), Tămaşda (com. Avram Iancu),
Tarcea, Tileagd, Tinca, Ţeţchea, Văşad (com. Curtuişeni). Faţă de anul 2006, Fun-
daţia Ruhama, împreună cu partenerii săi, şi-a extins intervenţiile în încă 16 locali-
tăţi, astfel că în 2007 am intervenit în 27 de comunităţi locale.

Domeniile de activitate ale departamentului sunt:
:: dezvoltarea socio-economică a comunităţilor de romi   
:: îmbunătăţirea condiţiilor de locuit
:: dezvoltarea infrastructurii locale - drumuri, curent electric, apă potabilă etc.
:: mobilizarea şi împuternicirea romilor
:: capacitarea membrilor comunităţii în relaţia cu autorităţilor locale
:: îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru copiii romi
:: formarea şi ocuparea forţei de muncă rome

O abordare nouă

În anul 2007, modul de abordare a intervenţiilor organizaţiei pe plan local a fost
îmbunătăţit. Dacă până în anul 2007 echipa organizaţiei s-a implicat direct în
rezolvarea problemelor la nivel local şi în asistarea directă a cazurilor sociale,
din 2007, Fundaţia Ruhama acordă asistenţă şi încurajează actorii de la nivel
local să conceapă, să iniţieze şi să implementeze acţiuni locale pentru dez-
voltarea propriilor comunităţi. În semestrul I al anului 2007 am început să spriji-
nim comunităţile defavorizate de romi să se constituie în Grupuri de Iniţiativă
Locală, astfel încât în interiorul grupului să identifice probleme, nevoi ale comu-
nităţii precum şi soluţii. Membrii grupurilor sunt instruiţi şi asistaţi pentru a stabili
o relaţie de colaborare pe termen lung cu autorităţile şi cu instituţiile locale. La
nivel local s-au creat Grupuri de Sprijin Local în baza colaborării agreate cu
autorităţi locale, comunitatea de romi şi diferite instituţii locale: şcoală, biserică,
poliţie, etc. Grupurile de Sprijin Local au ca şi scop iniţial demararea şi imple-
mentarea de programe pentru reducerea abandonului şcolar şi pentru creşterea
participării şcolare şi a performanţelor şcolare ale copiilor de etnie romă.

Valeriu NICOLAE
diplomat rom

secretar general European
Roma Grassroots Organisations

Bruxelles, Belgia

“Ruhama aduce un plus de
noutate şi prospeţime în miş-
carea romilor, o abordare
integrată şi o deschidere spre
gândirea critică şi spre
îmbunătăţiri constante, ca-
lităţi greu de găsit în acest
moment în lumea ONG-urilor.
Accentul pe care îl pun pe
generaţia tânără, precum şi
pragmatismul lor şi succesele
obţinute în comunităţi rome
izolate şi adesea considerate
„damnate”, demonstrează că
Fundaţia Ruhama reuşeşte un
lucru rar, şi anume
transpunerea cuvintelor în
acţiuni efective.”
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Fundaţia Ruhama derulează programe de dez-
voltare comunitară în comunităţile defavorizate,
susţinând Guvernul României în eforturile de a
pune în practică priorităţile stabilite în Strategia
Naţională de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor.
Contribuţia fundaţiei este apreciată de
autorităţile locale şi centrale, printre care şi
Agenţia Naţională pentru Romi, condusă de
preşedintele Gruia Bumbu.
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EL SPUNE...

Dragi prieteni,

Agenţia Naţională pentru Romi, structura guvernamentală de reprezentare a
romilor în plan naţional şi internaţional, responsabilă de aplicarea, coor-
donarea, monitorizarea şi evaluarea domeniilor sectoriale de intervenţie
socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei
romilor, îşi exprimă recunoştinţa şi felicită membrii echipei Ruhama pentru
activitatea întreprinsă în beneficiul comunităţilor cu romi.

ONG-urile au un rol bine definit în viaţa publică. Prin programele şi
proiectele implementate, atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional, Fun-
daţia Ruhama a devenit un actor important în procesul de promovare a valo-
rilor şi iniţiativelor civice în beneficiul public general.

Ca urmare a vizitei întreprinse la Oradea, în calitate de preşedinte al
Agenţiei Naţionale pentru Romi, am fost plăcut impresionat să regăsesc la
sediul Ruhama o echipă de tineri activişti care, prin profesionalism şi maturi-
tate, implementează o serie de acţiuni în beneficiul comunităţilor cu romi.

Valorile declarate ale organizaţiei, respectiv empatie, respect pentru benefi-
ciar, transparenţă, corectitudine, comportament etic, lucrul în echipa şi respec-
tul membrilor echipei, responsabilitate faţă de generaţia viitoare şi
reprezentarea intereselor beneficiarilor sunt valori nu numai declarate ci sunt
respectate cu stricteţe de către toţi membrii echipei RUHAMA.

Succes în activitatea dvs. şi vă asigur de înalta mea consideraţie.

Cu deosebit respect,

Gruia BUMBU, preşedinte Agenţia Naţională pentru Romi



Parteneri ai Departamentului
Dezvoltare Comunitară: 

- Instituţia Prefectului Bihor  
- Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Bihor  
- Universitatea din Oradea, Fa-
cultatea de Ştiinţe Socio-Umane
- Autoritatea de Sănătate
Publică Bihor 
- Agenţia Judeţeană de Ocu-
pare a Forţei de Muncă Bihor 
- Primăria Oraşului Aleşd 
- Primăria Comunei Avram
Iancu 
- Primăria Comunei Gepiu 
- Primăria Municipiului Salonta 
- Primăria Oraşului Săcueni  
- Primăria Comunei Ţeţchea 
- Poliţia Oraşului Săcuieni 
- Agenţia de Dezvoltare Comu-
nitară „Împreună” Bucureşti 
- Serviciul Public Comunitar de
Evidenţa Persoanelor Săcuieni 
- Spitalul Clinic de Obstetrică
Ginecologie Oradea 
- Consiliul Judeţean Bihor 
- Casa Corpului Didactic Bihor
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CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE SOCIALE

În anul 2005, Fundaţia Ruhama a sprijinit comunitatea de romi din satul Telechiu,
comuna Ţeţchea în identificarea şi prioritizarea problemelor. Cea mai gravă
problemă menţionată de membrii comunităţii a fost starea precară a caselor:
construite din pământ, acoperite cu nylon, fără geamuri. Analizând situaţia eco-
nomică a zonei şi în urma consultării publice a romilor din comunitate, în 2006 s-
a hotărât demararea unei activităţi de construcţie a unui număr de 5 case noi în
comunitate, pentru cele mai sărace familii cu casele cele mai precare, aşa cum au
fost ele propuse de membrii comunităţii în cadrul dezbaterii publice. Echipa orga-
nizaţiei şi membrii comunităţii şi-au propus să obţină sprijinul autorităţilor publice
locale, prin realizarea unor acţiuni de lobby pe lângă companiile private din
regiune. Echipa Fundaţiei Ruhama, sprijinită de primarul Bujor Chirilă, de autori-
tatea locală şi de membrii comunităţii de romi, prin implicarea directă a liderului
comunităţii, a pornit o campanie de atragere de sponsorizări şi donaţii de la
firmele din zonă pentru construirea caselor. În paralel, echipa fundaţiei a orga-
nizat o serie de întâlniri cu membrii comunităţii pentru a promova implicarea vo-
luntară a acestora în construirea caselor. În cadrul acestor întâlniri, membrii comu-
nităţii au convenit care sunt persoanele care se pot implica voluntar. Construirea
caselor a fost coordonată de către o persoană din comunitate cu experienţă în
domeniul construcţiilor, în tandem cu un membru al echipei organizaţiei.

Primăria Ţeţchea, la solicitarea comunităţii, s-a implicat prin atragerea unei spon-
sorizări de 500 bucăţi de plăci azbociment. Plăcile au fost distribuite pentru con-
struirea acoperişului celor 5 case şi pentru renovarea altor zeci de case, identifi-
cate în urma unui proces de consultare publică a comunităţii. Comunitatea a decis
care sunt familiile cele mai sărace, ale căror case necesită repararea acoperişu-
lui. De asemenea, Primăria Ţeţchea a alocat fonduri pentru racordarea
gospodăriilor la reţeaua de curent electric. Fundaţia a lansat un anunţ la un post
de radio local prin care se solicitau donaţii (mobilier, uşi, ferestre, sobe, materi-
ale de construcţii, etc.) pentru casele din Telechiu. În urma acestui anunţ au fost
colectate 13 uşi, 11 geamuri, 2 sobe şi mobilier. Camionul cu care s-au transportat
donaţiile de la Oradea la Telechiu a fost pus la dispoziţie de un angajator din
zona Ţeţchea, Fundaţia Ruhama suportând doar costul combustibilului. În cadrul
acestei activităţi s-au implicat prin donaţii şi sponsorizări peste 15 persoane fi-
zice şi firme prin contribuţii financiare, materiale sau servicii oferite.

Cele 5 case noi au fost preluate de familiile beneficiare în decembrie 2006 şi au
fost finisate şi utilate de proprietari în decursul anului 2007.



GALERIE IMAGINI
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Fundaţia Ruhama experimentează modele de
bună practică în programe de locuire, urmărind
să dezvolte un model integrat şi incluziv de
îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru cate-
goriile defavorizate. Unul dintre beneficiarii
acestor acţiuni pilot de construcţie de locuinţe
sociale este şi Lia.
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EA SPUNE...

Eu sunt Lia din Telechiu. Locuiam într-o colibă de 4 metri pătraţi alături de
soţul şi cei 6 copii, unde nu aveam decât un pat construit din câteva scânduri.
Aici dormeau copiii. Noi dormeam pe jos unde nu aveam pardoseală, direct
pe pământ. De multe ori bărbatul meu făcea nopţi albe, doarece trebuia să
apere copiii de muşcăturile şobolanilor pentru că nu puţine au fost dăţile în
care copiii au fost muşcaţi în timp ce dormeau. Am ajuns de foarte multe ori
în pragul disperării până acolo încât să mă gândesc dacă nu ar fi mai bine
pentru copilaşi să îi dau în plasament. Mă rugam la Dumnezeu zi şi noapte să
ne ajute să avem o căsuţă pentru că vedeam suferinţa copiilor mei, mai ales
iarna când le suflam aburi pe faţă ca să nu îngheţe de la gerul care se simţea
în colibă ca afară.

În 2006, la noi în colonie au venit şi am cunoscut două persoane de la Fun-
daţia Ruhama din Oradea, Alina şi Alexandru, cărora le-am povestit situaţia
prin care trec, împreună cu alte patru familii care locuiau în condiţii la fel de
rele. Nu după mult timp, aproximativ la două săptămâni, fundaţia a făcut o
întâlnire cu toţi romii din sat unde ne-au lăsat să zicem noi ce ne trebuie mai
repede. M-am rugat să zică lumea că trebuie case şi aşa s-a întâmplat. Apoi
s-a vorbit între oameni pentru cine să facem casele şi a ieşit că se vor construi
5 case dintre care una şi pentru familia mea. Parcă visam cu ochii deschişi în
toate zilele, mi-era frică că nu mai vine fundaţia, că nu se mai face nimic.

Dar s-a petrecut şi toţi romii noştri cu primarul şi cu fundaţia au lucrat şi au
reuşit ceva nemaiauzit, să facă case noi la romi, aşa cum numai la români am
văzut. În timp, primarul s-a ţinut de promisiune şi a băgat şi curent şi a făcut
cu fundaţia fântâni pe toată strada noastră. Acum am casa mea, cu curent,
cu apă, copiii pot creşte fără probleme şi îi trimit la şcoală în fiecare zi că
am promis la fundaţie. Sper să aibă şi alţii norocul meu.

Lia, beneficiar locuinţă socială



Rezultatele acţiunilor de
dezvoltare comunitară:

- 18.000 EURO atraşi pentru
activităţile de mică infrastruc-
tură;
- 10 gospodării racordate la
reţeaua de curent electric în
comunitatea de romi  Obor din
oraşul Aleşd;
- 8 gospodării racordate la
reţeaua de curent electric în
comunitatea de romi din satul
Gepiu;
- 6 puţuri de apă forate în comu-
nitatea de romi Gacso din
oraşul Salonta;
- 1.400 metri trotuar construit
pe 3 străzi în satul Tămaşda.
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ÎNTĂRIREA VOCII ROMILOR

Proiectul ”Întărirea Vocii Romilor” s-a desfăsurat în anul 2007 în 5 comunităţi de
romi din judeţul Bihor: Aleşd, Gepiu, Salonta, Tămaşda şi Săcueni, cu finanţare din
partea Spolu International Foundation. Scopul proiectului a fost întărirea capa-
cităţii organizaţiilor care lucrează pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi consoli-
darea reţelei activiştilor romi în judeţul Bihor. Principalele activităţi au fost: întâl-
niri judeţene ale liderilor romi şi activiştilor locali din judeţul Bihor, întâlniri de con-
sultare a comunităţii cu privire la problemele cu care se confruntă şi identificarea
unor soluţii pentru rezolvarea acestora, desfăşurarea unor activităţi de dez-
voltare comunitară.

Procesul de întărire a vocii romilor s-a realizat pe două niveluri: local şi judeţean.
La nivel local s-au constituit două structuri informale: Grupul de Sprijin Local şi
Grupul de Iniţiativă Local. Grupul de Iniţiativă Local este o structură informală
formată din persoane active din comunitatea de romi, care au manifestat dorinţa
de a contribui la programe de dezvoltare comunitară. Scopul Grupului de Iniţia-
tivă Local este acela de a identifica problemele cu care se confruntă comunitatea
de romi, reprezentarea comunităţii în dialog cu autorităţile şi instituţiile locale,
implementarea proiectelor la nivel local. Grupul de Sprijin Local este o structură
informală constituită pe baza unui acord de colaborare şi e formată din actori
locali: şcoală, primărie, poliţie, cabinet medical individual, biserici, Fundaţia
Ruhama şi reprezentanţii comunităţii. Scopul pentru care s-a format Grupul de
Sprijin Local este acela de a iniţia, implementa şi dezvolta programe pentru
comunitatea de romi, cu precădere în educaţie.

Primul pas în acest proces a fost identificarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea şi prioritizarea acestora. După identificarea problemelor, s-au orga-
nizat întâlniri între autorităţile locale, reprezentanţii comunităţii şi Fundaţia
Ruhama pentru a identifica soluţii. Au fost organizate şi două mese rotunde: la
Gepiu, unde a fost invitată şi Instituţia Prefectului pentru identificarea unei soluţii
referitoare la situaţia terenului pe care sunt construite o parte din gospodăriile
din comunitatea de romi pentru racordarea acestora la reţeaua de curent elec-
tric, iar la Săcueni a fost invitat Serviciul Public de Evidenţa a Populaţiei Săcueni
pentru identificarea unor soluţii pentru obţinerea actelor de stare civilă şi de
identitate. În cadrul acestor întâlniri au fost stabilite activităţile pe care le va des-
făşura fiecare parte implicată şi au fost semnate acorduri de parteneriat. În cele-
lalte localităţi au avut loc întâlniri publice între autorităţile locale, membrii comu-
nităţii şi Fundaţia Ruhama.



Primăriile din localităţile Salonta şi Tămaşda s-au implicat cu ajutor financiar şi
material pentru rezolvarea unor probleme: la Salonta s-a decis forarea unor fân-
tâni pentru a rezolva problema apei potabile, iar la Tămaşda, primăria a oferit
materiale de construcţii pentru realizarea unui trotuar pe trei străzi din localitate,
pentru a rezolva problema copiilor care merg prin noroi la şcoală. În localitatea
Aleşd, comunitatea locală a sprijinit construirea unei case sociale şi racordarea a
10 gospodării din comunitatea de romi la reţeaua de curent electric. Imple-
mentarea acestor activităţi de mică infrastructură a fost gestionată de Grupul de
Iniţiativă Local constituit în fiecare din cele 5 localităţi cu sprijinul fundaţiei. În
paralel cu această activitate, membrii Grupurilor de Iniţiativă Locale au stabilit
întâlniri cu autorităţile locale pentru a găsi soluţii la alte probleme ale comunităţii.

La nivel judeţean, pe parcursul a 3 ani s-a creat Reţeaua Judeţeană a Liderilor
Romi din judeţul Bihor, structură informală formată din lideri romi, activişti locali şi
membrii Grupurilor de Iniţiativă Locale. Scopul acestei reţele este de a analiza
programele desfăşurate la nivel judeţean, de a propune soluţii pentru a rezolva
probleme la nivel local, schimb de experienţă în rezolvarea problemelor, schimb
de informaţii, sesiuni de informare şi instruire. Pe parcursul anului 2007 s-au orga-
nizat 3 întâlniri de lucru ale Reţelei Judeţene a liderilor romi din judeţul Bihor.

Rezultate cantitative
:: 5 Grupuri de Iniţiativă Locală constituite;
:: 4 acorduri de colaborare cu autorităţile din Aleşd, Gepiu, Tămaşda, Salonta;
:: 2 mese rotunde cu autorităţile şi membrii comunităţii la Săcueni şi Gepiu;
:: 1 întâlnire de lucru a membrilor reţelei liderilor romi din judeţul Bihor;
:: 5 întâlniri cu membrii comunităţii pentru prioritizarea problemelor comunităţii;
:: 18.000 EURO atraşi pentru activităţile de mică infrastructură din comunităţile
de romi şi realizarea acestora de către membrii comunităţii în parteneriat cu
autorităţile locale şi Fundaţia Ruhama;
:: 10 gospodării racordate la reţeaua de curent electric în comunitatea de romi
Obor din oraşul Aleşd;
:: 8 gospodării racordate la reţeaua de curent electric în comunitatea de romi din
satul Gepiu;
:: 6 puţuri de apă forate în comunitatea de romi Gacso din oraşul Salonta;
:: 1.400 metri trotuar construit pe 3 străzi în satul Tămaşda;
:: 3 întâlniri de lucru ale Reţelei Judeţene a Persoanelor Active Rome, la care au
participat membrii Grupurilor de Iniţiativă Locale, persoane active din comuni-
tate, tineri activi romi, membri ai Forumului Tinerilor Romi.

Ruus DIJKSTERHUIS
director

Spolu International Foundation
Utrecht, Olanda

“În 2007 Spolu a sprijinit
Ruhama pentru a dezvolta
Reţeaua Liderilor Romi cu mem-
bri din 25 de comunităţi din
judeţul Bihor. În cadrul întâlniri-
lor reţelei s-au dezbătut inten-
siv probleme precum locuirea,
ocuparea, educaţia şi fiecare
membru a elaborat planuri de
acţiune şi a încheiat parteneriat
cu autorităţile locale. Ruhama a
dezvoltat o abordare unică:
crearea unor echipe mixte de
tineri romi şi lideri, reuşind să
armonizeze relaţiile liderilor cu
generaţiile mai tinere. În para-
lel, Ruhama a sprijinit tineretul
rom pentru a se uni într-o reţea
şi i-a stimulat pentru a face
echipă cu liderii adulţi în imple-
mentarea planurilor de acţiune.
Astfel, tinerii romi sunt per-
cepuţi ca sprijin de către lideri
şi nu obstacol sau concurenţă. O
muncă extraordinară, Ruhama!”
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Fundaţia Ruhama implementează programe de
dezvoltare comunitară fundamentate pe procesul
de mobilizare şi împuternicire a romilor, prin înfi-
inţarea, instruirea şi asistarea Grupurilor de
Iniţiativă Locale pentru a iniţia acţiuni concrete
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor. Guti este
preşedintele ales al Grupului de Iniţiativă Locală
din satul Tămaşda.
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EL SPUNE...

Mă numesc Guti şi sunt preşedintele Grupului de Iniţiativă din Tămaşda. La
iniţiativa Fundaţiei Ruhama am făcut o întâlnire publică a comunităţii de romi
în care am căzut de acord pentru înfiinţarea unui grup care să reprezinte
comunitatea şi interesele ei. Zis şi făcut. Am discutat cu oamenii despre impli-
carea într-o acţiune pentru dezvoltarea comunităţii. Împreună cu toţii am sta-
bilit că problema cea mai mare a comunităţii este drumul aflat într-o stare
foarte prostă, pe timp de ploaie fiind imposibil de umblat. După consultaţiile
cu comunitatea şi echipa Fundaţiei Ruhama, am hotărât să ne implicăm în con-
struirea unui trotuar în comunitate. Acest trotuar era foarte important pentru
noi deoarece copiii noştri vor putea ajunge curaţi la şcoală şi colegii nu vor
mai râde de ei că sunt plini de noroi.

Fiind şi consilier local, alături de Florea am implicat şi Primăria în acţiunea
noastră. Eram practic parteneri cu Primăria şi Fundaţia Ruhama într-o acţiune.
Astfel, Fundaţia Ruhama s-a implicat prin cumpărarea de ciment, Primăria
prin asigurarea balastrului şi punerea la dispoziţie a unor betoniere, iar
Grupul de Iniţiativă şi comunitatea prin efectuarea lucrărilor de construcţie a
trotuarului. Deşi iniţial credeam că lucrurile vor merge foarte bine, oamenii
fiind dornici să participe, am constatat pe parcurs că întâmpinăm dificultăţi:
bărbaţii erau majoritatea la serviciu ziua, iar femeile nu se puteau implica în
munca de construcţie. Aşa că lucrările au mers mai greu, deoarece se putea
munci doar în weekend şi după-masa până pe întunecate. Văzând că lucrurile
merg mai greu decât am planificat, Primăria a pus şi ea la dispoziţie patru
oameni pentru a grăbi finalizarea lucrărilor. Şi iată-ne astăzi la o întâlnire cu
comunitatea, pentru a umbla pe trotuarul de 1400 metri pe cele două străzi.
Acum pot copiii să ajungă curaţi la şcoală şi când plouă, oamenii merg la
lucru fără cizme de cauciuc şi pantofii în plasă, iar acum putem duce bolnavii
la salvare mai uşor. Deja ne gândim cu Grupul de Iniţiativă cum să facem să
rezolvăm şi problema apei potabile, să nu se mai îmbolnăvească copiii.

Guti, lider rom
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Grupul de Iniţiativă Locală este
o structură informală constitu-
ită din persoane active din
comunitatea de romi, care au
manifestat dorinţa de a con-
tribui la programe de dez-
voltare comunitară. Scopul
Grupului de Iniţiativă Local este
acela de a identifica problemele
cu care se confruntă comuni-
tatea de romi, reprezentarea
comunităţii în dialog cu
autorităţile şi instituţiile locale
şi implementarea proiectelor la
nivel local.
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EDUCAŢIE PENTRU ANGAJAREA CIVICĂ A COMUNITĂŢILOR DE ROMI

Proiectul „Educaţie pentru angajarea civică a comunităţilor de romi” este imple-
mentat de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” din Bucureşti şi
cuprinde 60 de comunităţi de romi sărace din 3 regiuni ale ţării (Nord-Vest, Cen-
tru şi Sud). Pentru Regiunea Nord-Vest, partener în implementarea proiectului este
Fundaţia Ruhama. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani, începând cu
luna iulie 2006 şi este finanţat de Roma Education Fund. Proiectul îşi propune să
contribuie la creşterea nivelului de participare a copiilor romi la cursurile obliga-
torii de învăţământ primar şi la îmbunătăţirea capacităţii cetăţenilor romi de a
participa la procesul decizional în cadrul propriilor comunităţi. În 2007-2008, la
nivelul judeţului Bihor, procesul de facilitare se desfăşoară în 16 comunităţi.

Procesul de facilitare din anul 2007 s-a desfăşurat în 7 localităţi din judeţul Bihor:
Bălnaca, Beznea, Tarcea, Săcueni, Ortiteag, Văşad şi Sântelec. Cei 8 facilitatori
din Bihor au fost instruiţi de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi Fon-
dul Român de Dezvoltare Socială - FRDS. A fost organizată o întâlnire cu
autorităţile locale din cele 7 comune în care s-a desfăşurat proiectul pentru a
prezenta activităţile proiectului, facilitatorii, etc. La nivel local, facilitatorii au con-
tactat toţi actorii locali (primărie, poliţie, şcoală, biserică, medic) pentru a fi infor-
maţi despre activităţi, procesul de facilitare şi pentru a obţine date despre comu-
nitatea de romi, problemele cu care se confruntă. În cadrul acestui proces s-a
realizat fişa comunităţii, un document care cuprinde date statistice despre comu-
nitate şi accesul la diverse servicii (curent electric, apă potabilă, şcoală, etc.).
Facilitatorii au identificat şi prioritizat, împreună cu membrii comunităţii, pro-
blemele cu care se confruntă aceştia în domeniile educaţiei, sănătăţii, infrastruc-
turii şi ocupării. Reprezentanţii comunităţii, sprijiniţi de facilitatori, au organizat
întâlniri cu autorităţile locale pentru a identifica împreună soluţii la problemele
comunităţii. Autorităţile locale, instituţiile, bisericile s-au constituit în Grupuri de
Sprijin Local, grup care îşi propune să iniţieze şi să implementeze programe edu-
caţionale. În comunităţile de romi s-au constituit şi Grupuri de Iniţiativă Locală, cu
rol în reprezentarea comunităţii în dialogul cu autorităţile şi instituţiile locale.
Grupurile de Iniţiativă Locale, împreună cu Grupul de Sprijin Local sau reprezen-
tanţii şcolilor au realizat planul educaţional care cuprinde problemele edu-
caţionale cu care se confruntă comunitatea de romi şi posibile soluţii propuse de
şcoală şi comunitate. La iniţiativă comunităţii, Consiliile Locale din Bălnaca,
Beznea, Săcueni, Ortiteag, Văşad şi Sântelec, în parteneriat cu Fundaţia Ruhama,
au organizat Grădiniţa de Vară pentru copii de vârstă şcolară care nu au
frecventat niciodată grădiniţa publică.



Rezultate

:: întâlnire la nivel judeţean la care au participat autorităţile locale şi judeţene;
:: întâlniri ale facilitatorilor cu autorităţile, pentru promovarea proiectului -
prezentarea activităţilor, rolul facilitatorului, scopul acţiunilor lor în comunitate;
:: completarea fişelor comunităţii pentru toate cele 8 comunităţi de romi;
:: realizarea unei întâlniri cu comunitatea de romi pentru prioritizarea pro-
blemelor cu care se confruntă (în total au fost realizat 8 întâlniri);
:: realizarea a 8 întâlniri pe tematica educaţiei cu părinţii copiilor romi;
:: încheierea a 8 parteneriate locale în domeniul educaţiei copiilor romi şi înfi-
inţarea Grupurilor de Sprijin Locale;
:: constituirea a 8 Grupuri de Iniţiativă Locale în toate cele 8 localităţi;
:: realizarea unei sesiuni de instruire a membrilor Grupurilor de Iniţiativă Locale
în toate cele 8 localităţi cu privire la comunicarea cu autorităţile locale,
redactarea unei cereri, depunerea cererii la o instituţie/ autoritate publică;
:: întâlniri ale Grupurilor de Iniţiativă Locale cu reprezentanţii şcolilor pentru
realizarea planului educaţional în localităţile: Bălnaca, Ortiteag, Văşad, Tarcea,
La Margine, Cubulcuţ, Sântelec;
:: 7 întâlniri ale Grupurilor de Iniţiativă Locale cu reprezentanţii primăriei pentru
prezentarea problemelor comunităţii de romi şi identificarea unor soluţii;
:: îmbunătăţirea relaţiei dintre autorităţile locale şi comunitatea de romi;
:: realizarea planurilor educaţionale, planuri ce vor fi puse în aplicare în funcţie
de resursele financiare disponibile ale şcolilor;
:: 80 de părinţi romi membri ai Grupurilor de Iniţiativă Locale;
:: participarea a 180 de părinţi romi la întâlnirile cu şcoala şi primăria;
:: implicarea părinţilor în activităţile Grădiniţelor de vară - s-au organizat 6 întâl-
niri cu părinţii în cadrul cărora au fost informaţi despre importanţa educaţiei,
înscrierea copiilor la şcoală şi grădiniţă, implicarea părinţilor în educaţie;
:: la iniţiativa Grupului de Iniţiativă Local, la Primăria Comunei Şuncuiuş a fost
angajat un expert local rom;
:: realizarea unei baze de date cu actorii locali (primărie, şcoală, poliţie, medici,
etc.) din cele 8 localităţi;
:: realizarea unei baze de date cu numărul copiilor romi înscrişi la şcoală (elevii
romi înscrişi la începutul anului şcolar 2006-2007 şi elevii romi care au terminat
anul şcolar 2006-2007) în cele 8 localităţi;
:: finanţarea de către Consiliile Locale şi demararea de către Şcolile Măgeşti,
Bălnaca, Beznea, Săcuieni a grădiniţelor de vară, frecventate de 132 de copii
proveniţi din familii defavorizate.

Gelu DUMINICĂ
director executiv

Agenţia de Dezvoltare
Comunitară “Impreună”

Bucureşti

“Am avut plăcerea şi onoarea
să cunosc activitatea Fundaţiei
Ruhama încă din 2002, an în
care am poposit în Oradea
pentru o sesiune de instruire.
Încă de la început am fost fas-
cinat de potenţialul Fundaţiei,
potenţial care - în foarte scurt
timp - s-a transformat în val-
oare reală şi dovedită. Suntem
onoraţi că Fundaţia Ruhama
este principalul nostru parte-
ner în Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest şi cel mai aproape
prieten în lupta pentru pro-
movarea dezvoltării socio-eco-
nomice în comunităţile de romi
din România.”
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EL SPUNE...

Nu m-am gândit niciodată ca voi reuşi să am o viaţă mai
bună, nici speranţă nu mai aveam. Nimeni în familie mea nu
a reuşit să se angajeze ca să fie în rând cu lumea. Coliba în
care locuiam mai că se prăbuşea pe noi şi degeaba o tot
reparam că trecea ploaia şi vântul prin ea, iar noaptea
veneau şobolanii peste noi. Vream să-l ajut pe tata şi fami-
lia mea, dar mă simţeam legat de mâini şi de picioare. Aş fi
muncit în orice condiţii pentru că sunt tânăr şi în putere.

Credeam că este imposibil să mai ies din sărăcia lucie în
care mă aflam cu familia mea, dar asta până când a început
Fundaţia Ruhama să facă consiliere în Obor ca să se anga-
jeze romii cu carte de muncă. Fundaţia a reuşit să mă anga-
jeze pe mine şi pe fratele meu, fapt care a însemnat imedi-
at o viaţă mai bună, având acum bani de mâncare, de
şcoală pentru cei mici şi chiar de altele.

Apoi fundaţia ne-a ajutat să construim o casă mai bună, ne-
a adus materiale şi vecinii ne-au ajutat şi ei cum au putut.
Astăzi am un loc sigur unde să stau cu familia mea. Cred că
este foarte important să nu ne pierdem speranţa niciodată.
Le mulţumesc celor de la Fundaţia Ruhama şi mai ales lui
Marian care ne-a sfătuit şi ne-a încurajat tot timpul.

Vasile, membru familie asistată



GALERIE IMAGINI
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Campania “O Nouă Geometrie:
Diferiţi dar Egali” în cifre:
- peste 20 de membri ai Foru-
mului Tinerilor Romi implicaţi
activ în campanie;
- 25 de tricouri, 45 de şepci, 50
de genţi şi peste 2400 de flutu-
raşi realizaţi în vederea des-
făşurării campaniei;
- peste 2500 de tineri informaţi
în cadrul campaniei;
- peste 100 de cadre didactice
informate în cadrul campaniei;
- peste 20 de comunităţi de
romi din judeţ vizitate în cadrul
campaniei.
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FORUMUL TINERILOR ROMI

Forumul Tinerilor Romi din judeţul Bihor a fost înfiinţat cu sprijinul unui proiect des-
făşurat în anul 2007, cu finanţare din partea Băncii Mondiale. Scopul proiectului
a fost promovarea activă a angajamentului civic în rândul tinerilor romi şi de a
dezvolta competenţele sociale în vederea implicării acestora în campanii de
informare şi acţiuni de dezvoltare comunitară. Tinerii activi din cadrul Centrului
Educaţional pentru Romi au desfăşurat o campanie de identificare a tinerilor romi
înscrişi la liceu sau la şcoli de arte şi meserii din judeţul Bihor precum şi cei înscrişi
la universităţile din Oradea pentru a-i invita în Forumul Tinerilor Romi.

În urma campaniei au fost identificaţi peste 50 de tineri romi, elevi şi studenţi şi
s-a organizat o întâlnire de cunoaştere a tinerilor şi de informare cu privire la
Forumul Tinerilor Romi şi importanţa activităţii sale. În cadrul întâlnirii, tinerii şi-au
exprimat dorinţa de a forma un grup şi de a face parte din Forum. Tinerii romi
au participat în perioada iunie - octombrie 2007 la 3 sesiuni de instruire pe te-
maticile: dezvoltare comunitară, relaţiile cu instituţiile, comunicare, valorile
europene. La aceste sesiuni de instruire au avut drept formatori experţi romi care
au constituit modele pentru tinerii din Forum. Rolul promovării acestor modele a
fost de a contribui la asumarea identităţii tinerilor prin împărtăşirea propriilor
experienţe de viaţă. Prima sesiune de instruire a avut loc în iunie 2007 pe tema
dezvoltării comunitare şi a interculturalităţii. Scopul acestei sesiuni a fost de a
informa şi conştientiza tinerii despre ceea ce înseamnă interculturalitatea dar şi
pentru a pregăti o campanie de promovare a interculturalităţii în şcoli. La
sesiunea de instruire pe tema comunicării şi a valorilor europene, tinerii au învăţat
ce înseamnă să fii cetăţen european, ce este comunicarea, cum să comunici,
formele comunicării. Această sesiune de instruire a fost condusă de Valeriu Nico-
lae, care este o personalitate romă la nivel european, fiind un important model
pentru tinerii romi. Sesiunea de instruire privind relaţia cu instituţiile a avut
menirea de a instrui tinerii despre rolul instituţiilor publice şi a instituţiilor private,
care sunt atribuţiile instituţiilor europene şi în special a Uniunii Europene.

În perioada implementării proiectului au fost organizate 2 întâlniri de lucru ale
membrilor Forumului şi alte 3 întâlniri de socializare. Întâlnirile de lucru s-au axat
în special pe planificarea viitoarelor activităţi pe care urma să le desfăşoare
Forumul, iar întâlnirile de socializare au avut drept scop atragerea de noi mem-
bri şi consolidarea echipei de tineri. Tinerii romi activi au participat la şedinţe de
Consiliu Local din comuna lor sau din comune învecinate, pentru a observa proce-
sul de luare a deciziei la nivel local şi pentru a dezvolta competenţe civice.

Proiectul “Forumul Tinerilor
Romi” a fost finanţat de către
Banca Mondială.



De asemenea, tinerii romi au participat la şedinţa Grupului de Lucru Mixt, reali-
zat de către Biroul Judeţean pentru Romi, din cadrul Instituţiei Prefectului. Pe par-
cursul anului 2007, s-a realizat o campanie de informare şi conştientizare cu
privire la toleranţă, interculturalitate şi combaterea discriminării numită „O Nouă
Geometrie: Diferiţi dar Egali”, care a fost desfăşurată în 8 localităţi din judeţul
Bihor, în instituţii publice, magazine, pieţe, şcoli şi pe străzi. În cadrul campaniei,
tinerii au purtat elemente de identitate vizuale: şepci, tricouri, genţi inscripţionate
cu mesaje cheie ale campaniei „Diferiţi dar egali”. În cadrul grădiniţelor de vară,
tinerii au participat la şedinţele cu părinţii romi având rolul de a conştientiza
părinţii despre importanţa şcolii. Tinerii au împărţit fluturaşe şi în comunitatea
neromă şi au transmis un mesaj clar promovând toleranţa şi nondiscriminarea. În
cadrul campaniei „O Nouă Geometrie: Diferiţi dar Egali” din şcoli, membrii Foru-
mului au transmis mesaje elevilor şi cadrelor didactice despre toleranţă, nondis-
criminare şi interculturalitate, în cadrul orelor de dirigenţie, şi au împărţit fluturaşi.
Tinerii romi şi neromi din Forum au constituit adevărate modele pentru copiii romi
din şcoli. În urma campaniei, fundaţia a primit solicitări pentru a extinde campa-
nia şi în alte şcoli şi licee din judeţul Bihor. În cadrul acestei campanii au fost
împărţiţi peste 2.400 de fluturaşi şi au fost informate 100 de cadre didactice.

Tinerii din Forum au participat la o serie de întâlniri şi evenimente organizate la
Centrul Educaţional pentru Romi. Astfel, au participat la întâlnirea de lansare a
Reţelei Judeţene a Cadrelor Didactice pentru Educaţie Incluzivă din judeţul Bihor.
Tinerii romi au participat la vizita preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi la
Centrul Educaţional pentru Romi, la sediul Fundaţiei Ruhama, unde tinerii au
prezentat Forumul şi activităţile desfăşurate şi planurile de viitor. De asemenea,
membrii Forumului au participat la vizita de studiu organizată la Centrul Edu-
caţional pentru Romi în cadrul Conferinţei „Responses to violence in everyday life
in a democratic society”, organizată de Casa Corpului Didactic Bihor. În partene-
riat cu Asociaţia Pro Democraţia, membrii Forumului au realizat o campanie de
educaţie civică în 20 de comunităţi de romi privind alegerile europarlamentare,
în care au fost distribuite peste 1000 de materiale informative. În comunităţile de
romi, tinerii au informat cetăţenii romi despre ce înseamnă votul, importanţa
exercitării votului. De asemenea, tinerii au participat la activitatea de monito-
rizare a alegerilor europarlamentare, în 50 de localităţi din judeţul Bihor. În
decembrie 2007, 6 tineri din Forum au participat la sesiunea de instruire „Lobby
şi advocacy în relaţia cu autorităţile locale şi alţi factori relevanţi” la Sinaia. Aici
tinerii şi-au însuşit şi dezvoltat abilităţile de lobby şi advocacy şi de comunicare
cu autorităţile locale şi au făcut schimb de experienţă cu o echipă de tineri romi
din Botoşani, fiecare prezentând activităţile desfăşurate la nivelul judeţului lor.

Marian DARAGIU
preşedinte

Fundaţia Ruhama

“Nimeni nu cunoaşte mai bine
dificultăţile prin care trece po-
pulaţia romă decât aceşti copii.
Forumul Tinerilor Romi este
garanţia că o nouă generaţie se
pregăteşte să aducă schim-
barea din interior. O schimbare
în bine, bazată pe cunoaştere,
educaţie şi profesie. Peste 40 de
tineri romi, liceeni şi studenţi,
împreună cu colegi neromi, se
întâlnesc cu regularitate şi
învaţă împreună să depăşească
barierele invizibile generate de
diferenţe şi stereotipuri socio-
culturale. Tinerii romi au nevoie
să se oprească din jocul de-a v-
aţi ascunselea, să înţeleagă că
asumarea identităţii este cheia
de boltă în munca de recon-
strucţie a comunităţilor deza-
vantajate de romi, că este
atributul lor să se implice în
dezvoltarea unei clase de mijloc
rome, condiţie majoră a schim-
bării în bine.”
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EA SPUNE...

Eu sunt Doina, mama Loredanei. Suntem foarte săraci, dar
am fost şi mai săraci. De multe ori nu ştiam cum ne vom des-
curca, cum voi pune pâine pe masă. A fost doar mila bunului
Dumnezeu care ne-a păzit şi ne-a purtat de grijă în fiecare
zi. Eram sănătoşi, am fi putut munci, dar nimeni nu a vrut să
ne angajeze. Mereu ne gândeam la cei care merg în fiecare
zi la serviciu şi-i vedeam că le merge mai bine decât nouă,
cei care muncim cu ziua pe la oamenii care au nevoie de noi
din când în când.

A venit însă ziua fericită în care au sosit la noi în comunitate
cei de la Fundaţia Ruhama şi ne-au întrebat care dintre noi
doreşte să se angajeze. Loredana, fiica mea, a răspuns
repede că ea doreşte să se angajeze chiar din ziua urmă-
toare dacă se poate. Persoanele de la fundaţie au ajutat-o
pe Loredana să-şi facă un dosar. Noi speram să se găsească
ceva de lucru pentru ea. În cele din urmă fundaţia i-a găsit
şi azi lucrează. Viaţa noastră nu mai e chiar aşa de grea.
Datoriile au scăzut. Loredana este sprijinul nostru acum.

Mai am un copil care ar putea lucra şi ar fi foarte bine dacă
Fundaţia Ruhama ar putea găsi şi pentru el un loc de muncă.

Doina, mama unei tinere asistate



GALERIE IMAGINI
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advocacy şi politici publice



COALIŢIA STRONG
Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor

Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor - Coaliţia
STRONG a luat fiinţă în anul 2006, ca urmare a implementării în comun a proiec-
tului “Parteneriat şi advocacy pentru dezvoltarea politicilor sectorului social în
judeţul Bihor”, de către şase organizaţii neguvernamentale: Fundaţia Ruhama,
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie (FRCCF), Fundaţia Albin,
Fundaţia Ecclesia Mater, Societatea Umbrelă a Persoanelor cu Handicap Aso-
ciate Regional (SUPHAR) şi Asociaţia Caritas Catolica, în perioada august 2006
- octombrie 2007. Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului de Consolidare
a Societăţii Civile (RCSS) derulat de World Learning for International Develop-
ment, cu resurse financiare din partea Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID).

Principalul obiectiv al proiectului l-a constituit înfiinţarea Coaliţiei pentru Consoli-
darea SecToRului ONG din judeţul Bihor, în vederea întăririi capacităţii organiza-
ţiilor neguvernamentale de a desfăşura campanii de advocacy.

Constituirea Coaliţiei STRONG a venit ca urmare a conştientizării de către
reprezentanţii celor şase organizaţii neguvernamentale fondatoare ale coaliţiei
a importanţei punerii în comun a eforturilor în vederea obţinerii de rezultate con-
stând în schimbarea politicilor sociale la nivel local, favorabile beneficiarilor pe
care îi reprezintă.

O primă activitate de consolidare a Coaliţiei STRONG a constituit-o organizarea
unei întâlniri cu organizaţiile neguvernamentale, în cadrul căreia s-a prezentat
coaliţia, scopul pentru care aceasta s-a creat şi deschiderea ei spre organizaţiile
neguvernamentale furnizoare de servicii sociale. Ca urmare a prezentării coali-
ţiei, cinci dintre organizaţiile neguvernamentale prezente în sală au aderat la
programele acesteia, reuşindu-se extinderea coaliţiei de la 6 la 11 membri.
Totodată, această întâlnire a organizaţiilor neguvernamentale a reprezentat o
oportunitate de a discuta despre problemele sectorului neguvernamental.
Profitând de prezenţa unui număr semnificativ de reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale şi de expertiza acestora în lucrul cu grupurile defavorizate,
coaliţia a realizat o ierarhizare a grupurilor defavorizate cu care ONG-urile au
avut contact în activitatea lor. Aceste grupuri au constituit mai târziu grupurile
ţintă ale cercetării realizate de Universitatea din Oradea, ca urmare a iniţiativei
Coaliţiei STRONG.

Ancuţa VAMEŞU
consultant şi formator 

“Coaliţia STRONG  e un model
de organizare a ONG-urilor în
beneficiul grupurilor defavo-
rizate dintr-o comunitate. Orga-
nizaţiile din domeniul social
sunt de obicei considerate capa-
bile de prestarea serviciilor nu
şi de advocacy şi lobby - Coali-
ţia a demonstrat că şi aceste
organizaţii pot influenţa politi-
cile publice, repurtând câteva
succese în influenţarea politi-
cilor sociale locale în interesul
beneficiarilor. Este începutul
unui demers care poate face din
Oradea şi Bihor pionieri în
domeniul incluziunii sociale în
România, o ţară care îşi exportă
forţa de muncă şi problemele
sociale în Europa şi nu reuşeşte
încă să valorifice oportunităţile
aduse de integrarea europeană.
Sper ca şi alte organizaţii din
ţară să se inspire din activi-
tatea Fundaţiei Ruhama pentru
a contribui la reforma servici-
ilor sociale la nivel naţional.”
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Membrii fondatori
ai Coaliţiei STRONG:

- Fundaţia Ruhama
- Fundaţia Română pentru

Copii, Comunitate şi Familie
- Fundaţia Albin
- Fundaţia Ecclesia Mater
- Societatea Umbrelă a 

Persoanelor cu Handicap
Asociate Regional (SUPHAR)

- Asociaţia Caritas Catolica

www.coal i t iastrong.ro
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Întrucât Coaliţia STRONG şi-a stabilit ca şi misiune influenţarea politicilor publice
la nivel local în favoarea grupurilor defavorizate, prin implementarea de cam-
panii de advocacy, o primă activitate de instruire a membrilor coaliţiei a consti-
tuit-o organizarea unui curs de instruire în advocacy. La acest curs au participat,
alături de cele şase organizaţii neguvernamentale fondatoare ale Coaliţiei
STRONG, numeroase alte organizaţii furnizoare de servicii sociale din judeţ,
acesta fiind un alt tip de eveniment prin intermediul căruia se poate consolida
coaliţia, ca urmare a sporirii numărului membrilor. Cursul a fost susţinut de experţi
ai Academiei de Advocacy din Timişoara, iar pe parcursul celor trei zile, membrii
Coaliţiei STRONG au putut să-şi însuşească noţiuni referitoare la pregătirea cam-
paniei de advocacy, prioritizarea problemelor care ar putea face la un moment
dat obiectul campaniei de advocacy, precum şi noţiuni referitoare la imple-
mentarea campaniei.

În cadrul acestui curs de instruire, organizaţiilor neguvernamentale li s-a prezen-
tat importanţa pe care unele acte legislative o pot avea pentru succesul acţiunilor
de advocacy.

La momentul la care coaliţia reunea un număr de 15 organizaţii neguvernamen-
tale care îşi asumau scopul şi misiunea coaliţiei, s-a decis lansarea publică a aces-
teia. Lansarea Coaliţiei STRONG a avut loc în cadrul unui eveniment la care au
participat zeci de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, ai mass-
mediei, reprezentanţi ai organizaţiilor membre ale Coaliţiei STRONG şi ai orga-
nizaţiilor susţinătoare ale programelor coaliţiei. Activitatea a avut ca şi scop pro-
movarea coaliţiei în special în mass-media, astfel încât aceasta să fie cunoscută
de întreaga comunitate, dar mai ales de reprezentanţii autorităţii publice locale,
împreună cu care coaliţia îşi propunea să aducă schimbări pozitive în politicile
sociale la nivel local.

Pregătirea campaniei de advocacy prin colectarea de date 

Coaliţia STRONG a folosit instrumentele legislative oferite de legea 544/2001
pentru a solicita informaţii de interes public de la instituţiile şi autorităţile impli-
cate în activitatea de asistenţă socială la nivelul municipiului Oradea şi al judeţu-
lui Bihor. Principalele instituţii implicate în furnizarea asistenţei sociale la nivelul
municipiului Oradea şi judeţului Bihor (Consiliul Local Oradea, Administraţia
Socială Comunitară Oradea, Consiliul Judeţean Bihor şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor) au fost destinatarele a numeroase
cereri de informaţii de interes public.



Prin intermediul acestor cereri, Coaliţia STRONG a solicitat informaţii despre ser-
viciile sociale pe care le-au creat şi dezvoltat, fondurile alocate funcţionării aces-
tor servicii, numărul de beneficiari deserviţi de fiecare dintre aceste servicii, pre-
cum şi sumele alocate de fiecare dintre aceste instituţii pentru sprijinirea servici-
ilor sociale create şi dezvoltate de ONG-uri şi mecanismele prin care s-au alocat
aceste fonduri.

Dacă la începutul activităţii de colectare a informaţiilor de interes public
autorităţile cărora li se adresau cererile au oferit răspunsuri foarte vagi, de tipul
“informaţiile se găsesc pe site, la secţiunea X”, relaţia de colaborare cu per-
soanele responsabile de oferirea informaţiilor de interes public a fost construită
în timp şi cu perseverenţă.

O importanţă deosebită în înţelegerea conceptului de accesare şi de oferire a
informaţiilor de interes public a avut-o şi organizarea unui curs de instruire cu
tematica “Transparenţa decizională”, curs la care au participat atât reprezen-
tanţi ai ONG-urilor din coaliţie (cei care trebuie să cunoască mecanismele legale
de accesarea informaţiilor de interes public şi de implicare în procesul decizio-
nal), cât şi persoane responsabile cu oferirea informaţiilor de interes public şi
asigurarea transparenţei decizionale din cadrul instituţiilor publice (cei care tre-
buie să cunoască, să respecte şi să asigure dreptul de a accesa informaţii de
interes public şi de a se implica în procesul decizional al fiecărui cetăţean). Cur-
sul a constituit ocazia perfectă pentru a se agrea o procedură de lucru privind
accesarea informaţiilor de interes public, astfel încât să nu fie încălcate drepturile
nici uneia dintre părţile implicate. Informaţiile publice colectate au constituit baza
de pornire în realizarea principalului document de susţinere a campaniei de
advocacy: analiza financiară a alocărilor bugetare pentru asistenţă socială la
nivelul Municipiului Oradea.

Pregătirea campaniei de advocacy prin analiza nevoilor grupurilor vulnerabile

Un alt instrument care a pregătit campania de advocacy l-a constituit realizarea
cercetării sociologice privind nevoile persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor
vârstnice, a persoanelor fără adăpost şi a copiilor din familii defavorizate, efec-
tuată de Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Ca-
tedra de Sociologie. Cercetarea a fost solicitată de către Coaliţia STRONG pen-
tru a identifica serviciile sociale prioritare necesare pentru a satisface nevoile
grupurilor defavorizate asistate şi reprezentate de asociaţii şi fundaţii în judeţul
Bihor.

Corina DRAGOMIRESCU
senior consultant CMC 

Academia de Advocacy
Timişoara

“Fundaţia Ruhama a fost, este
şi îi doresc să rămână pilonul
de sprijin, factorul de inspi-
raţie şi de mobilizare pentru
ceea ce înseamnă sectorul
social din judeţul Bihor. Împre-
ună cu ceilalţi membri ai coa-
liţiei STRONG au dovedit că,
prin tenacitate şi sârguinţă,
pot să schimbe lumea, pot să
aducă în prim plan Respectul
faţă de cei în neputinţă şi, nu
în ultimul rând, Iubirea de
semeni. Ne-au făcut pe noi
ceilalţi, dăruiţi în corp şi spirit,
să luăm aminte asupra celor
necăjiţi sau a celor loviţi de
soartă. Au fost şi rămân un
exemplu de urmat.”

pagina 87



Membrii Coaliţiei STRONG:

Asociaţia Ajutor Creştin Tinca
AASC
Asociaţia Caritas Catolica
Asociaţia Caritas Eparhial
ADL Bihor
Asociaţia Down
Asociaţia Handicapaţilor Psihic
Asociaţia Pro Christo et Ecclesia
Asociaţia Ramiluck
Fundaţia Agape
Fundaţia Albin
Fundaţia Barnaba
Fundaţia Casa Copilului şi Tineretului
Fundaţia Creştină ELIM
Fundaţia Csillagvaros
Fundaţia Dorcas
Fundaţia Ecclesia Mater
Fundaţia Egykori Iskalament
Fundaţia People to People
Fundaţia Pro Deo
FRCCF
Fundaţia Ruhama
Fundaţia Theranova
SUPHAR
Fundaţia de Scleroză Multiplă
Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii
Asociaţia Thysia
Uniunea Judeţeană a Pensionarilor
Asociaţia SOS Autism Bihor

pagina 88

Concluziile cercetării au fost prezentate tuturor decidenţilor la nivel local, în
cadrul unei întâlniri organizate. De asemenea, concluziile cercetării au fundamen-
tat documentul de poziţie al campaniei de advocacy, înfiinţarea unor servicii care
au reieşit ca fiind prioritare din cercetare fiind una dintre propunerile adresate
de Coaliţia STRONG decidenţilor locali.

Pregătirea campaniei de advocacy prin realizarea analizei financiare

Coaliţia STRONG, pe baza datelor colectate atât de la organizaţiile neguverna-
mentale, cât şi de la instituţiile publice, a realizat o analiză financiară care reflec-
tă modul în care sunt alocate fondurile din bugetul local pentru activităţi de asis-
tenţă socială. Motivul pentru care s-a realizat această analiză a fost acela de a
demonstra alocarea ineficientă a fondurilor pentru activităţi de asistenţă socială
la nivel local. Campania de advocacy a Coaliţiei STRONG a cuprins mai multe
acţiuni desfăşurate în paralel: pe de o parte, luarea de poziţie cu privire la unele
acte ale autorităţii publice având legătură cu sistemul de asistenţă socială de pe
plan local, iar pe de altă parte documentarea minuţioasă a campaniei de advo-
cacy pentru influenţarea proiectului de buget pentru anul 2008.

Astfel, o primă acţiune de advocacy a constat în înaintarea unui document de
poziţie către Consiliul Local al Municipiului Oradea, ca urmare a publicării proiec-
tului de Hotărâre de Consiliul Local cu privire la înfiinţarea serviciului Cămin pen-
tru persoane vârstnice în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea -
Administraţia Socială Comunitară Oradea. În fapt, Consiliul Local al municipiului
Oradea, prin compartimentul de asistenţă socială, respectiv Administraţia Socială
Comunitară Oradea, prelua un serviciu social al unei organizaţii neguvernamen-
tale, fără a acorda şanse egale tuturor furnizorilor de servicii sociale pentru
accesarea resurselor publice în vederea asistării persoanelor defavorizate. Prin
acest document, reprezentanţii Coaliţiei STRONG propuneau Consiliului Local al
municipiului Oradea ca înfiinţarea serviciului Cămin pentru persoane vârstnice în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administraţia Socială Comu-
nitară Oradea să se realizeze respectând prevederile Ordonanţei 68 din 2003
privind serviciile sociale, oferind posibilitatea tuturor furnizorilor de servicii
sociale pentru vârstnici, servicii de tip rezidenţial, de a accesa resursele bugetu-
lui local în condiţii de concurenţă, eficienţă şi competitivitate în furnizarea servici-
ilor. Aceste solicitări au venit în contextul în care în municipiul Oradea există şi alţi
furnizori de servicii de tip rezidenţial care trebuie să poată avea dreptul egal la
accesarea resurselor publice, alături de ceilalţi furnizori de servicii.



În acelaşi context, al transmiterii documentului de poziţie către Consiliul Local,
ASCO a avut iniţiativa organizării unei mese rotunde cu tematica “Dialog şi coo-
perare pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în municipiul Oradea”. La
această masă rotundă au fost invitate să ia parte organizaţiile neguvernamen-
tale furnizoare de servicii sociale, membre şi simpatizante ale Coaliţiei STRONG.
În deschiderea întâlnirii, reprezentanţii ASCO au criticat iniţiativa Coaliţiei
STRONG de a face demersuri pe lângă Consiliul Local, cu privire la finanţarea
unor servicii ale ONG-urilor pe criterii netransparente şi nerespectând principiul
concurenţei, ca mai apoi să invite ONG-urile spre a aduce propuneri pentru
grupurile defavorizate considerate de ASCO ca fiind prioritare pentru anul
2007, termenul acordat pentru formularea propunerilor fiind de două zile. Orga-
nizaţiile neguvernamentale au înaintat Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
un document de poziţie în numele Coaliţiei STRONG, care cuprindea propuneri
pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de asociaţiile şi fundaţiile din
Municipiul Oradea prin alocarea de fonduri publice de la bugetul Consiliului
Local pentru 2007. Acest document de poziţie cuprinde date statistice cu privire
la serviciile sociale din municipiul Oradea şi cu privire la resursele financiare
necesare bunei funcţionări a acestor servicii. Documentul de poziţie a fost înain-
tat către ASCO în cadrul unei conferinţe de presă, organizată în comun, în con-
textul elaborării bugetului pentru anul 2007, proiectul de buget urmând a se face
public în respectiva perioadă. Documentul de poziţie nu a influenţat în nici un fel
suma alocată asistenţei sociale în bugetul Consiliului Local pe anul 2007.

Eşecul acestei prime acţiuni de advocacy a Coaliţiei STRONG s-a datorat mai
ales insuficientei documentări a situaţiei serviciilor sociale la nivelul municipiului şi
lipsei de experienţă a coaliţiei în desfăşurarea de acţiuni de advocacy. Pentru a
preîntâmpina astfel de situaţii în viitor, coaliţia a demarat un amplu proces de
documentare cu privire la situaţia serviciilor sociale din municipiul Oradea şi
judeţul Bihor, atât cele furnizate în regim public, cât şi privat. Astfel, făcând uz de
prevederile legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public,
coaliţia a solicitat celor 4 instituţii implicate în activitatea de asistenţă socială la
nivelul municipiului (Consiliul Local Oradea, Administraţia Socială Comunitară
Oradea, Consiliul Judeţean Bihor şi DGASPC Bihor) o serie de informaţii referi-
toare la serviciile sociale furnizate, numărul de beneficiari ai acestor servicii, cos-
turile implicate de furnizarea acestor servicii, precum şi date referitoare la
mecanismele prin care fiecare dintre aceste instituţii se implică în sprijinirea ser-
viciilor sociale furnizate în regim privat (de către ONG-uri). Procesul de docu-
mentare a inclus de asemenea colectarea de date de la organizaţiile neguver-
namentale, folosindu-se aceleaşi criterii în colectarea datelor.

Ionuţ SIBIAN
director executiv

Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile - FDSC

Bucureşti

“Îmi face deosebită plăcere să
adresez sincere mulţumiri
pentru suportul pe care l-a
oferit Fundaţia Ruhama
demersurilor iniţiate de către
FDSC - Fundaţia pentru Dez-
voltarea Societăţii Civile,  în
două iniţiative foarte impor-
tante pentru noi: Coaliţia orga-
nizaţiilor neguvernamentale
pentru servicii sociale şi Cam-
pania de advocacy privind
îmbunătăţirea mecanismului
de finanţare a serviciilor
sociale. Modelele de bune
practici pe care le-au promovat
la nivel local în contractarea
serviciilor sociale îi reco-
mandă ca pe unul dintre cei
mai importanţi parteneri civici
din România.”
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Fundaţia Ruhama a publicat
“Ghidul de Advocacy pentru
ONG-uri furnizoare de servicii
sociale“. Acest ghid a fost con-
ceput pentru a veni în sprijinul
ONG-urilor care doresc să des-
făşoare campanii de advocacy,
în vederea îmbunătăţirii politi-
cilor locale şi naţionale care
reglementează furnizarea ser-
viciilor sociale.

pagina 90

Toate datele obţinute în urma finalizării procesului de colectare a datelor au
făcut obiectul unei analize financiare a alocărilor bugetare pe asistenţă socială.
Această analiză financiară a fost realizată pentru a întări ipoteza conform
căreia fondurile alocate asistenţei sociale sunt distribuite ineficient, iar serviciile
sociale furnizate de ONG-uri sunt neglijate de autorităţile publice (singura formă
prin care acestea sunt sprijinite financiar o reprezintă subvenţiile prevăzute de
legea 34/1998, însă şi acestea sunt acordate într-un cuantum egal cu o pătrime
din maximul stabilit de lege). Cercetarea realizată de Universitatea din Oradea,
la solicitarea Coaliţiei STRONG, având ca grupuri ţintă persoanele vârstnice, per-
soanele fără adăpost, copiii provenind din familii sărace şi persoanele cu dizabi-
lităţi reprezintă un alt document care susţine cererile coaliţiei către decidenţi. Din
cercetare au rezultat o serie de servicii sociale şi nevoi prioritare ale grupurilor
analizate, care s-au concretizat în cereri adresate de coaliţie decidenţilor locali.

Datele desprinse din analiza financiară şi cele relevate de cercetare au fost
incluse în cadrul unui document de poziţie înaintat de coaliţie decidenţilor: pri-
marul municipiului Oradea, viceprimari, consilieri locali şi reprezentanţi ai ASCO.
Acest document de poziţie a fost analizat în cadrul unei dezbateri publice la care
au participat aproximativ 150 de beneficiari ai serviciilor sociale ale asociaţiilor
şi fundaţiilor membre ale Coaliţiei STRONG. Pe lângă numărul mare de benefi-
ciari de servicii sociale prezenţi, dezbaterea publică s-a bucurat şi de prezenţa
tuturor reprezentanţilor cu putere de decizie ai instituţiilor implicate în furnizarea
asistenţei sociale la nivelul municipiului Oradea. Un rezultat deosebit al dezba-
terii publice a constat în faptul că primarul municipiului a declarat public că soli-
citările privind creşterea bugetului alocat serviciilor sociale ale asociaţiilor şi fun-
daţiilor nu reprezintă un efort mare pentru bugetul Consiliului Local Oradea.

La nivel judeţean, Coaliţia STRONG a acţionat pe lângă Consiliul Judeţean pen-
tru a influenţa introducerea domeniului social în rândul domeniilor finanţabile în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, prin înaintarea unei pro-
puneri bine fundamentate. Consiliul Judeţean a decis includerea domeniului social
în rândul domeniilor finanţabile în baza Legii nr. 350/2005, astfel că ONG-urile
din domeniul social au acum acces la obţinerea de finanţări nerambursabile.

La finalul anului 2007, Coaliţia STRONG este o entitate recunoscută pe plan
judeţean, cu o vizibilitate mare şi cu 35 de organizaţii membre hotărâte să con-
tinue procesul de advocacy în timp, până când vor fi atinse obiectivele privind
îmbunătăţirea politicilor sociale pe plan local.

Materialul a fost realizat cu
sprijinul financiar al World
Learning for International
Development - Programul de
Consolidare a Societăţii Civile
(RCSS) finanţat de Agenţia
Statelor Unite pentru Dez-
voltare Internaţională (USAID).



GALERIE IMAGINI
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despre noi



Fundaţia Ruhama se apropie de împlinirea a 12 ani de existenţă - pe 23 mai
2008 - fiind astfel una dintre cele mai longevive şi experimentate organizaţii
neguvernamentale din regiune. Pe lângă experienţa acumulată în această
perioadă, fundaţia a cunoscut o dezvoltare organizaţională armonioasă, mar-
cată de perioade de creştere intensivă urmate de intervale de consolidare a
achiziţiilor instituţionale. În acest ritm, organizaţia a parcurs un drum anevoios,
reuşind să se dezvolte organic, de la 3 persoane dedicate socialului la actuala
echipă care însumează peste 30 de angajaţi şi specialişti contractaţi, alături de
alţi peste 30 de colaboratori şi voluntari. Aria de activitate s-a mărit exponenţial,
de la nivelul local de acţiune la nivel naţional şi european, incluzând în anul 2008
40 de comunităţi din judeţul Bihor alături de alte 400 de comunităţi din toate
judeţele României, precum şi programe cu parteneri europeni din Olanda, Belgia,
Ungaria, Germania, Austria, Turcia, Moldova, Albania, Macedonia, Slovacia şi
Bulgaria.

Fundaţia Ruhama s-a specializat pe parcursul anilor atât în ceea ce priveşte
departamentele şi programele proprii cât şi în privinţa managementului. Organi-
zaţia şi-a acreditat toate serviciile sociale pe care le furnizează şi a autorizat
toate programele de formare profesională pe care le oferă. În strategia de dez-
voltare a fundaţiei pe termen mediu sunt incluse şi alte obiective manageriale:
obţinerea statutului de utilitate publică şi certificarea ISO a organizaţiei.

Dezvoltarea organizaţională s-a resimţit la toate nivelurile fundaţiei: în profesio-
nalismul echipei, în rezultatele obţinute, în bugetele anuale atrase, în standardele
de calitate asumate, în imaginea publică, etc. Dar cu adevărat importantă este
creşterea pe care o constatăm la nivelul de satisfacţie al sutelor de beneficiari ai
fundaţiei. Gradul de implicare a fundaţiei în soluţionarea nevoilor sociale a cres-
cut considerabil, conducând în anul 2007 la elaborarea de modele de bună prac-
tică promovate la nivel naţional şi la propuneri de îmbunătăţire a politicilor pub-
lice pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. Acest nou nivel de acţiune a atras
după sine mai multă responsabilitate din partea fundaţiei în ceea ce priveşte
asumarea rolului de organizaţie expert, care oferă expertiză şi asistenţă tehnică
comunităţilor defavorizate, autorităţilor publice şi organizaţiilor neguvernamen-
tale.

Strategia de dezvoltare a organizaţiei pentru anul 2008 implică abordarea la
nivel naţional a problematicilor în care fundaţie deţină expertiză, dar şi consoli-
darea programelor şi serviciilor sociale dezvoltate la nivel local. Totodată, Fun-
daţia Ruhama urmăreşte să extindă numărul beneficiarilor programelor proprii.

Ciprian TORJ
sociolog

senior consultant 

“Primul meu contact cu echipa
Fundaţiei Ruhama a avut loc în
vara anului 2002, moment în
care am pariat pe potenţialul
extraordinar de dezvoltare al
acestei organizaţii, dat de pro-
fesionalismul şi tenacitatea
echipei. Anul 2007 a însemnat
atât scadenţa pariului meu,
dovedit câştigător, cât şi perioa-
da de consolidare a manage-
mentului resurselor umane şi
financiare şi de atingere a
maturităţii organizaţiei în
implementarea de programe şi
servicii sociale. Statutul de con-
sultant al staff-ului fundaţiei
mă obligă constant să recurg la
analize critice ale activităţii
organizaţiei, dar asta nu
înseamnă că nu pot constata
astăzi un progres de dorit pen-
tru orice organizaţie, un progres
ai cărui câştigători absoluţi sunt
beneficiarii programelor şi ser-
viciilor iniţiate de Ruhama. ”
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Balanţa consolidată a Fundaţiei
Ruhama pentru anul 2007 indică
venituri de 977.749 lei, cheltu-
ieli de 963.577, mijloace fixe în
valoare totală de 278.002 lei,
active circulante de 79.089 lei,
venituri înregistrate în avans
(tranşe proiecte) însumând
55.238 lei şi un titlu de partici-
paţiune de 200 lei.
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CHELTUIELI 2007

CHELTUIELI CU PROGRAME ŞI SERVICII ÎN 2007

CONFIDENT AUDIT
Auditor financiar

“SC CONFIDENT AUDIT SRL,
membră a Camerei Auditorilor
Financiari din România, a rea-
lizat misiuni de audit cu scop
special privind auditarea
rapoartelor financiare ale
proiectelor finanţate prin pro-
grame PHARE, Banca Mondială,
organizaţii nonguvernamentale
externe, instituţii locale,
judeţene şi naţionale. În ce
priveşte Fundaţia Ruhama,
opinia noastră cu privire la eli-
gibilitatea cheltuielilor şi uti-
lizarea surselor exprimă con-
formitatea cu norma contabilă
naţională, cu condiţiile din con-
tractele de finanţare şi legis-
laţia aplicabilă. Din evaluarea
sistemului contabil şi de control
intern apreciem că acestea sunt
potrivite pentru a putea fi
folosite ca bază a întocmirii
rapoartelor financiare şi pentru
păstrarea unei evidenţe con-
tabile corecte, menite să asi-
gure responsabilitate şi credi-
bilitate în relaţia cu terţii.”
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VIZIUNE

Fundaţia Ruhama - principalul partener civic al actorilor

publici şi companiilor reprezentând la cel mai înalt nivel

interesele cetăţenilor.

MISIUNE

Fundaţia Ruhama este o organizaţie neguvernamen-

tală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1996. Fun-

daţia Ruhama este o organizaţie expert în domeniul

social cu o echipă interdisciplinară care dezvoltă pro-

grame şi servicii răspunzând nevoilor sociale ale

grupurilor şi comunităţilor vulnerabile din regiune pen-

tru creşterea calităţii vieţii acestora indiferent de etnie,

religie şi gen.

VALORI

:: Empatia

:: Transparenţa

:: Corectitudinea

:: Comportamentul etic

:: Respectul pentru beneficiari

:: Lucrul şi respectul în echipă

:: Reprezentarea intereselor beneficiarilor

:: Responsabilitatea faţă de generaţia viitoare

FINANŢATORI

Uniunea Europeană prin programele Phare
Roma Education Fund, Budapesta
Consiliul Judeţean Bihor
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională prin World
Learning for International Development
Spolu International Foundation, Olanda
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor
Consiliul Local Oradea

PARTENERI ŞI COLABORATORI

Autorităţi publice la nivel central
Agenţia Naţională pentru Romi - ANR
Fondul Român de Dezvoltare Socială - FRDS
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - MECT
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - MMFES

Autorităţi publice la nivel local
Administraţia Socială Comunitară Oradea - ASCO
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor - AJOFM
Autoritatea de Sănătate Publică Bihor
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bihor - ATOP
Biroul Judeţean pentru Romi Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
Casa Judeţeană de Pensii Bihor
Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Oradea
Centrul Unic de Voluntariat Oradea
Consiliul Judeţean Bihor
Consiliul Local Oradea
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea
Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bihor
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea
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ONG-uri la nivel local
Asociaţia Agape
Asociaţia Ajutor Creştin Tinca
Asociaţia Asistenţilor Sociali Crişana
Asociaţia Caritas Catolica
Asociaţia Caritas Eparhial
Asociaţia Deficienţilor Locomotori
Asociaţia Down
Asociaţia Handicapaţilor Psihic
Asociaţia Liman
Asociaţia Mustard Seed
Asociaţia Pro Christo et Ecclesia
Asociaţia Ramiluck
Asociaţia Smiles
Asociaţia SOS Autism Bihor
Asociaţia Thysia
FRCCF
Fundaţia Agape
Fundaţia Albin
Fundaţia Barnaba
Fundaţia Casa Copilului şi Tineretului
Fundaţia Creştină ELIM
Fundaţia Csillagvaros
Fundaţia de Scleroză Multiplă
Fundaţia Dorcas
Fundaţia Ecclesia Mater
Fundaţia Egykori Iskalament
Fundaţia El Sadai
Fundaţia People to People
Fundaţia Pro Deo
Fundaţia Speranţa - Casa Minunată
Fundaţia Theranova
Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii
Hospice Emanuel
SUPHAR
Uniunea Judeţeană a Pensionarilor

ONG-uri la nivel naţional
Academia de Advocacy, Timişoara
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
Amare Rromentza, Bucureşti
APADOR-CH
Asociaţia Pro Democraţia
Asociaţia Şanse Egale, Zalău
Centrul de Resurse Juridice, Bucureşti
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bucureşti
NESsT Romania
Romani Criss, Bucureşti

ONG-uri la nivel internaţional
Asociaţia Integro, Bulgaria
Chance B Association, Austria
EDROM, Turcia
Gesellschaft für Soziale Unternehmensberatung mbH, Germania
Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team - NESsT, Chile
Roma Active Albania
Roma Progres, Macedonia
Spolu International Foundation, Olanda
Tarna Rom, Moldova
Zdruzenie Spolu, Slovacia

Companii
ABN AMRO Bank România; Cofetăria Scala; Librăria Patmos; S.C.
Arnos S.R.L.; S.C. Zahărul Oradea S.A.

REŢELE ŞI COALIŢII

ANBCC - Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni
ACRR - Alianţa Civică a Romilor din România
Coaliţia STRONG - Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din Bihor
Coaliţia organizaţiilor eguvernamentale pentru servicii sociale
Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale
EASPD - European Association of Service Providers for Persons
with Disabilities
ERGO Network - European Roma Grassroots Organisations
ESREA - European Society for Research on the Education of Adults
RONOR - Reţeaua Organizaţiilor Neguvernamentale de Ocupare
din România

Autorităţi publice la nivel local
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Penitenciarul cu Regim de Maximă
Siguranţă Oradea
Poliţia de Proximitate Oradea
Poliţia Oraşului Săcueni
Primăria Comunei Avram Iancu
Primăria Comunei Batăr
Primăria Comunei Bratca
Primăria Comunei Ciumeghiu
Primăria Comunei Curtuişeni
Primăria Comunei Diosig
Primăria Comunei Gepiu
Primăria Comunei Hidişelul de Sus
Primăria Comunei Lugaşu de Jos
Primăria Comunei Măgeşti
Primăria Comunei Oşorhei
Primăria Comunei Şuncuiuş
Primăria Comunei Tăuteu
Primăria Comunei Tinca
Primăria Comunei Ţeţchea
Primăria Municipiului Marghita
Primăria Municipiului Salonta
Primăria Oraşului Aleşd
Primăria Oraşului Săcueni
Serviciul Judeţean de Ambulanţă
SPCL Evidenţa Persoanei Aleşd
SPCLEP Evidenţa Persoanei Beiuş
SPCLEP Evidenţa Persoanei Marghita
SPCLEP Evidenţa Persoanei Săcueni
SPCLEP Evidenţa Persoanei Ştei
SPCLEP Evidenţa Persoanei Valea Lui Mihai
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
Universitatea din Oradea
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ECHIPA
fără de care aceste pagini ar fi rămas albe...

Angajaţi
Adela HUS - consilier psihologic
Alexandru BALOG - lucrător social
Alina COTUNA - asistent executiv
Anamaria SARKADI - îngrijitor
Anca ARDELEAN - contabil
Camelia BANCSE - coordonator servicii
Ciprian TORJ - senior consultant
Claudia ROGOJAN - asistent formare
Dacian IVAŞCA - operator date
Daniel VARGA - asistent DC
Daniela TUTOS - coordonator DC
Ecaterina CRĂCIUN - îngrijitor
Elisabeta TIMAR - asistent administrativ
Elvira ŞANDOR - kinetoterapeut
Gabor GONDOS - kinetoterapeut
Gheorghe LAKATOŞ - lucrător social
Ibolya VERES - îngrijitor
Ildiko OLAH - asistent medical
Ileana UJVAROŞI - îngrijitor
Ilona Beata KOVACS - kinetoterapeut
Ionuţ ŞERBAN - asistent DC
Jozsef SZILAGYI - facilitator comunitar
Ludovic “Marinel” TEGLAŞ - asistent DC
Maria ALEXAN - director economic
Maria PARCIU - îngrijitor
Marian DARAGIU - preşedinte
Mariana ŢINCU - îngrijitor
Monica MARTON - manager BCC
Monica MIHUŢ - asistent social
Monica SILAGHI - asistent DC
Monica SUCIU - coordonator formare
Nicuşor CĂLIN - asistent DC
Octavia VLAJ - îngrijitor
Pardalian COVACIU - facilitator comunitar
Raluca GLIGOR - economist
Roxana IGNA - fiziokinetoterapeut
Tina DARAGIU - director executiv
Voichiţa BICA - coordonator servicii
Zsolt TASNADI - kinetoterapeut

Colaboratori 
Adrian HATOS
Adina MICULA
Adrian “Lideru” COVACI
Adriana DIACONU
Alina OROS
Alina ŞTIUBE
Aliz RADU
Anamaria KARACSONYI
Andreea RUGAN
Aurica CRIŞAN
Camelia RUSU
Ciprian COVACI
Claudia PETRESCU
Corina CIUCIOIU
Daniel TEGLAŞ
Daniela ŢIRIGAN
Doina BULZAN
Ecaterina TEXE
Elisabeta MATEIAŞ
Erika NAGY
Eugen VARGA
Eugenia GROZA
Eva SZABO
Florian VARGA
Imre BERES
Ioan CORDOVAN
Ioana MOŢ
Iulia GEORGESCU
Iuliana VAŞADI
Laura KHELEMEN
Liliana TRUŞCĂ
Livia MONENCIU
Lucia CIOBANU
Lucia PANTEA
Luminiţa ILEA
Marcel DEDIU
Maria PLAŞTIN
Maria BUCIUM
Ramona IRIMITA
Viorica ŢEPOSU
Zsuzsanna KADAR

CONTACTE

Adresa de corespondenţă  
Fundaţia Ruhama
B-dul Gen. Magheru nr. 21, Ap. 154
410057 Oradea
Judeţul Bihor
Romania
Tel./fax: 004 0259 456 180
Email: fundaţia_ruhama@rdslink.ro

office@ruhama.ro
Web: www.ruhama.ro

Centrul Educaţional pentru Romi
Str. Universităţii 5
Campus Ştiinţe Socio-Umane, Oradea

Dispecerat Servicii de Îngrijire
Str. Octavian Goga nr. 4
Căminul Cominca demisol, Oradea
Tel./fax: 004 0259 479 454
Email: ingrijire@ruhama.ro

Centru Formare şi Ocupare CARIERE
Str. Universităţii nr. 4 (cazarmă), Oradea
Email: training@ruhama.ro
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IMPLICĂ-TE ŞI TU! 
Dacă doriţi să sprijiniţi programele şi serviciile noastre, puteţi
face o donaţie prin TRANSFER BANCAR în contul Fundaţiei
Ruhama, deschis la Banca Comercială Română, swift: RNCBROBU

Cont LEI: RO28 RNCB 0032 0464 9269 0025
Cont EURO: RO98 RNCB 0032 0464 9269 0026
Cont USD: RO71 RNCB 0032 0464 9269 0027

Cont 2%: RO72 RNCB 0032 0464 9269 0009
Fundaţia Ruhama, cod fiscal: 8530231






