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Marian Daragiu
președinte
Fundația Ruhama

Valoarea inestimabilă a Fundației Ruhama continuă să rămână și în acest an echipa de lu-
cru. Peste 30 de oameni au trudit zi de zi pentru a răspunde celor peste 4.000 de persoane 
aflate în dificultate. Avântul mai noilor noștri colegi este adeseori temperat de experiența 
mai vechilor colegi, în aceeași măsură în care dinamismul celor dintâi constituie adeseori 
motorul acțiunilor echipei. Cunoștinte, informații, abilități, competențe, expertiză, capa-
citatea de a previziona și de a analiza, idei, empatie, devotament și multă muncă, toate 
acestea sunt elemente definitorii pentru membrii echipei Ruhama, calități ale echipei puse 
în slujba cetățenilor asistați și sprijiniți de-a lungul anului 2008. Zecile de voluntari, studenți 
practicieni sau interni ai Fundației au adus de fiecare dată plus valoare muncii noastre și 
au descoperit în cadrul Fundației un spațiu social proprice dezvoltării personale și profesi-
onale.

Dimensiunea multidisciplinară a echipei Ruhama - sociologi, asistenți sociali, economiști, 
juriști, pedagogi, psihologi, agenți de ocupare, lucrători sociali, îngrijitori, formatori - 
ne-a oferit posibilitatea să răspundem unui spectru larg de nevoi ale grupurilor noastre 
țintă. În cele mai multe dintre situațiile confruntate am reușit să readucem zâmbetul sau 
mulțumirea celor asistați și, în egală măsură, satisfacția noastră profesională. Am conti-
nuat să tindem spre a deveni principalul partener civic al actorilor publici și companiilor, 
pentru a reprezenta la cel mai înalt nivel interesele cetățenilor, în asemenea măsură încât 
să aducem mai aproape de cetățean dezideratul bunăstării sale. Fie că vorbim de depar-
tamentul de formare profesională, fie de cel al dezvoltării comunitare sau cel al asistenței 
sociale, membrii echipei Ruhama au știut să învețe unii de la ceilalți, să își împărtășească 
experiențele profesionale și să tindă spre standarde înalte de calitate și profesionalism. 
Ruhama rămâne pentru cei mai mulți dintre beneficiarii noștri sinonimul responsabilității, 
al respectului dovedit față de ei, al devotamentului față de profesie și vocație, al efortului 
conjugat pentru a urmări rezolvarea unei probleme. Ruhama înseamnă înainte de toate  
calitatea echipei sale de lucru.M
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PROgRAMELE şI SERVICIILE NOASTRE

dacă acum 13 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 orga-
nizaţiei. 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 în municipiul Oradea, sector 5 Bucureşti,  
şi municipiul Cluj-napoca, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi în Oradea, 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea şi Centrul de Consiliere şi sprijin pentru Părinţi şi Copii 
în judeţul Bihor şi judeţul Cluj.

EDUCAțIE
Programele educaţionale adresate copiilor din comunităţile defavorizate au fost consolidate pe par-
cursul anului 2008, 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. 

CARIERE
Programele de formare profesională au fost dezvoltate în anul 2008 atât pentru a răspunde nevoilor 
de calificare ivite pe piaţa muncii, cât şi pentru a furniza surse de autosusţinere financiară a activită-
ţilor sociale ale fundaţiei. Organizaţia a înfiinţat Centrul Cariere de Orientare, Mediere şi Formare 
Profesională la Oradea, pentru tineri în căutarea unui loc de muncă. 

DEZVOLTARE COMUNITARĂ
Programele de dezvoltare comunitară au continuat abordarea implementată în anul 2007, centrată 
pe mobilizarea şi împuternicirea membrilor comunităţii în grupuri de iniţiativă locale, care la rândul 
lor au reuşit, cu asistenţa organizaţiei, să deschidă o poartă de dialog cu autorităţile publice locale 
pentru a rezolva o parte din problemele comunităţii şi pentru a atrage fondurile necesare rezolvării 
problemelor  comunităţii. 

ADVOCACY ȘI 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 
programele şi serviciile adresate grupurilor vulnerabile prin campanii de advocacy. anul 2008 este 
anul în care s-au înregistrat rezultatele muncii din anii trecuţi, respectiv aprobarea propunerilor de 
schimbări legislative înaintate de Fundaţia ruhama. 
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SERVICIILE DE ÎNgRIjIRI LA DOMICILIU

Serviciile de îngrijiri la domiciliu oferite de Fundaţia ruhama găzuiesc intervenţii în trei domenii: inter-
venţii 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 persoane în conformitate cu procedura Casei judeţene de sănătate. aria de activitate a servi-
ciilor de îngrijiri la domiciliu este în municipiul Oradea, municipiul Cluj-Napoca şi sector 5 București.

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

serviciile de îngrijri la domiciliu oferă trei categorii diferite de intervenții:
• Intervențiile sociale pot consta în informarea despre diferite drepturi şi facilitarea accesului 
la: venitul minim garantat, cantină socială, încadrare în grad de handicap, 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 obligaţii curente, impozite, telefon, electricitate, televiziune prin cablu, întreţinere; 
ajutor pentru menaj şi cumpărături; asigurarea de servicii de tipul masă pe roţi;
• Intervențiile socio-medicale pot consta în igiena persoanei; alimentarea persoanei depen-
dente; servicii de kinetoterapie, masaj şi gimnastică medicală; însoţirea persoanei la serviciile 
medicale;
• Intervențiile medicale pot consta în monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, res-
piraţie, tensiune; administrarea medicamentelor; îngrijirea plăgilor simple, a escarelor multiple 
şi alte tipuri de intervenţii.

Apelarea serviciilor

Persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi sau susţinătorii acestora se pot adresa prin telefon 
la 0259 479 454, prin email la adresa ingrijire@ruhama.ro sau la sediul dispeceratului, zilnic de luni 
până vineri de la ora 8:00 la 16:00, în B-dul general Magheru nr. 21, ap.159.
instituţiile publice sau private pot sesiza în scris cazuri de persoane pentru serviciile de îngrijiri la 
domiciliu.
serviciile medicale pot fi oferite şi prin Casa de asigurări de sănătate, prin întocmirea unui dosar, 
conform legislaţiei în vigoare, Fundaţia ruhama fiind în relaţie contractuală cu Cas Bihor.

Monitorizarea beneficiarilor vârstnici

lunar, Fundaţia ruhama asistă prin intermediul serviciilor de îngrijiri la domiciliu 86 de persoane 
vârstnice dintre care, în medie, 28 de persoane beneficiază de asistenţă gratuită, restul contribuind 
la servicii în funcţie de veniturile persoanei şi ale susţinătorilor acestora. 
În anul 2008 am înregistrat un număr de 97 de cereri noi care au fost sesizate de către aparţinători 
şi vecini. dintre aceste cereri, un număr de 43 de cazuri au fost admise în serviciu. din varii motive, 
66 de persoane s-au retras din serviciile de îngrijiri în anul 2008: persoane decedate, persoane re-
cuperate sau care nu mai doresc intervenţii.se
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Doamna V.M (84 de ani)

Fără Fundația Ruhama eu nu 
aş fi. Pentru mine, Ruhama e ca 
soarele de pe cer. Eu atâta ştiu 
că fără ajutorul Fundației Ru-
hama nu m-aş descurca deloc 
pentru că nu pot să ies din casă, 
iar pentru mine totul rezolvă 
Ruhama.
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Monitorizarea beneficiarilor cu dizabilități

lunar, Fundaţia ruhama asistă prin intermediul serviciilor de îngrijiri la domiciliu 6 persoane cu 
dizabilități, dintre care, în medie, 3 persoane beneficiază de asistenţă gratuită restul contribuind la 
servicii în funcţie de veniturile persoanei şi ale susţinătorilor acestora. 

În anul 2008 am înregistrat un număr de 6 cereri noi care au fost sesizate de către aparţinători şi 
vecini. dintre aceste cereri, un număr de 6 cazuri au fost admise în serviciu. din diferite motive, 4 
persoane s-au retras din serviciile de îngrijiri în anul 2008.
 

Monitorizarea intervențiilor pentru vârstnici
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Monitorizarea intervențiilor pentru persoanele cu dizabilități

Activități de promovare

Pe parcursul anului 2008 au avut loc următoarele activităţi de promovare a serviciilor de îngrijire la 
domiciliu: 

• 14 apariții în presă;  
• distribuirea a 200 de pliante la diferite instituţii din Oradea, la Casa de ajutor reciproc a Pen-
sionarilor din Oradea (CarPO) şi Centre de zi din Oradea;
• participare la târgul Organizaţiilor neguvernamentale unde s-au distribuit fluturaşi. 

Activități diverse

Pe lângă asistenţa acordată în cadrul serviciilor, a avut loc şi o serie de activităţi în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a persoanelor asistate:

• dăruirea unor pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor de Paşti, pachete care au fost oferite 
de către administraţia socială Comunitară Oradea (asCO);
• distribuire de pijamale tuturor beneficiarilor, pijamale oferite de s.C. dacardi impex s.r.l., cu se
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Doamna S.M. (79 ani)

Dumnezeu a avut grijă de mine 
în momentul în care mi-a scos 
în cale aceşti oameni minunați. 
În momentele de suferință, 
echipa Ruhama a fost singura 
care mi-a întins o mână de aju-
tor. Nu am cuvinte suficiente să 
le mulțumesc pentru tot ce au 
făcut pentru mine.
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ocazia sărbătorilor de Paşti; 
• evenimente cu doamnele beneficiare ale serviciilor de îngrijiri la domiciliu cu ocazia zilelor de 
1 şi 8 Martie, la Cofetăria scala, sponsor tradiţional al serviciului;
• dăruirea de flori cu ocazia zilei de 8 martie doamnelor beneficiare cu sprijinul florăriei s.C. 
dacardi impex s.r.l. şi clasei a Xii-a a de la grupul Şcolar „vasile voiculescu”;
• asistaţii serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Oradea şi un număr de 15 alte persoane vârstni-
ce au beneficiat de câte o floare şi o pijama oferite de s.C. dacardi impex s.r.l. cu ocazia lunii 
senectuţii;
• beneficiarii din sector 5 Bucureşti au participat la câteva evenimente de socializare organizate 
de către asociaţia pentru drepturile Pensionarilor din românia, partener al Fundaţiei ruhama 
din 17 iunie 2008;
• cu ocazia lunii senectuţii s-a organizat un eveniment de socializare şi consultare a beneficia-
rilor serviciilor de îngrijiri la domiciliu, eveniment în organizarea căruia s-au implicat companii 
comerciale: s.C. dacardi impex s.r.l. şi Cofetăria scala, echipa organizaţiei şi voluntari. scopul 
acestei întâlniri a fost implicarea beneficiarilor în realizarea unei strategii de îmbunătăţire a ser-
viciului, consultarea lor cu privire la dezvoltarea serviciului, dar şi socializarea acestora; 
• cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Primăria Municipiului Bucureşti sector 5 a organizat un eve-
niment numit „Crăciunul Pensionarilor”, eveniment la care au participat beneficiarii noştri din 
cadrul sectorului 5;
• participări la conferinţe tematice.

Echipa de îngrijiri la domiciliu 

În cadrul serviciilor de îngrijiri la domiciliu, pe parcursul anului 2008 au fost implicaţi: 1 coordona-
tor, 2 asistenţi sociali, 2 asistent medicaţi, 1 kinetoterapeut, 5 îngrijitori, 15 studenţi care au realizat 
practica de specialitate şi 5 voluntari.

Noutăți 

În data de 28 martie 2008, Fundaţia ruhama în parteneriat cu universitatea din Oradea - Facul-
tatea de ştiinţe ale educaţiei şi Casa Corpului didactic a organizat la Oradea Conferința Furnizorilor 
de Servicii Pentru Persoanele cu Dizabilități. Conferinţa a fost organizată ca urmare a accederii 
Fundaţiei ruhama în EASPD - asociaţia europeană a Furnizorilor de servicii pentru Persoanele cu 
dizabilităţi. 
tematicile Conferinţei au fost: 
Secțiunea 1. sistemul de instituţii / servicii din domeniul social, educaţional, sănătate şi ocupare 
pentru persoanele cu dizabilităţi. reţele locale, judeţene, naţionale şi europene.  
Secțiunea 2.  Programe de formare pentru specialiştii care sunt cuprinşi în serviciile pentru per-
soanele cu dizabilităţi. 
Secțiunea 3. servicii pentru persoanele cu dizabilităţi în judeţul Bihor. Modele de bună practică. 
Posibilităţi de dezvoltare şi finanţare ale serviciilor furnizate pentru persoanele cu dizabilităţi din 
judeţul Bihor. 
În cadrul conferinţei au fost prezentate 16 lucrări pe cele 3 tematici ale Conferinţei. la Conferinţă au 
participat 82 de participanţi, reprezentanţi ai serviciilor furnizate pentru persoanele cu dizabilităţi 
din judeţul Bihor, persoane care au fost informate cu privire la sistemul educaţional, ocupaţional 
şi modalitatea de încadrare în grad de handicap, formarea profesională a specialiştilor din acest 
domeniu, precum şi modele de bune practici cu privire la serviciile oferite persoanelor cu handicap. 
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În perioada 26-27 mai, Fundaţia ruhama a organizat o excursie de două zile în zona vadu Crişului - 
şuncuiuş, judeţul Bihor, cu beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu împreună cu vârstnici de la 
Căminul pentru Persoane vârstnice din Oradea, la care s-au alăturat persoane vârstnice de la Centru 
de Zi din oraşul aleşd. 

Testimoniale

A.P., 73 ani: „Ideea excursiei, de a scoate nişte oameni în vârstă din anonimatul singurătății şi 
al bolii, cu ocazia excursiei de la Şuncuiuş, din data de 26 mai 2008, a fost excepțională, condiții 
foarte bune de tratare, condiții de masă şi cazare foarte bune. Personalul de la Ruhama şi al 
hotelului Dracula fiind plin de umanitate şi respect. Propunem pe viitor în limita posibilităților 
repetarea unor astfel de excursii. Vă mulțumim.”

V.I., 72 ani: „Am primit invitația pentru excursie cu o oarecare şovăială, neştiind la ce să mă 
aştept începând cu telefoanele repetate primite de la Ruhama. Condiții excelente de transport şi 
vizitarea obiectivelor culturale care a culminat cu bisericuța din lemn din Gheghie, cu primirea 
la hotel, întregul tratament plin de atenție şi ospitalitate desăvârşite, amabilitatea mult peste 
aşteptări pe tot parcursul excursiei, atât a personalului de la Fundația Ruhama cât şi de la hotel 
şi nu în mai mică măsură, a grupului alăturat nouă de la Aleşd. Totul s-a dovedit nemaipomenit 
de bine şi mult peste aşteptările mele. Fie ca asemenea acțiune să nu rămâne unicat.”

C.P., 61 ani: „Fiind la prima ieşire cu pensionarii de la fundație, călătoria a fost foarte plăcută 
cu domnişoara Camelia, am vizitat cele două biserici din Tinăud şi Gheghie şi s-a făcut un joc de 
cunoaştere reciprocă, a fost minunat. Bucurându-ne de sosirea doamnei directoare care ne-a 
vizitat, întrebându-ne pe fiecare cum ne simțim, dacă avem nevoie de ceva, fiind foarte atentă cu 
noi, cu fiecare în parte. Aş dori din tot sufletul să mulțumesc şi ca această excursie să se repete.” 

F.E., 72 ani: „Am fost foarte surprinsă de cum s-au ocupat de noi şi cum am fost serviți. Eu, ca 
persoană vârstnică, am fost surprinsă, peste aşteptările mele, în zilele petrecute aici şi mulțumesc 
tuturor celor care s-au ocupat de noi.”

V.E., 80 ani: „Eu, care nu am ieşit de foarte mulți ani, am avut ocazia să privesc frumusețea aces-
tei stațiuni de care sunt încântată şi spun mulțumiri la toți care au participat şi au oferit  această 
excursie şi mulțumiri la sfatul popular pentru acordarea acestei vizite şi frumuseți de care am 
avut parte.” 

B.M., 62 ani: „M-am simțit foarte bine, peisajele sunt minunate, piscina excepțională, vegetație 
foarte frumoasă, aranjamentele florale sunt minunate, curățenie în cameră excepțională, mân-
care foarte bună, variată. M-am bucurat şi de cunoştințele noi amabile. Vă mulțumesc din suflet. 
Îmi doresc să se mai repete.” 

N.I., 72 ani: „M-am simțit foarte bine, organizarea a fost foarte bună, cu peisaje foarte frumose. 
S-au încheiat noi prietenii și cunoştințe şi dacă se poate, să fie repetat acest eveniment.”
         
P.F., 74 ani: „Zona a fost foarte impresionant de frumoasă, cercul de colegi de drum a fost plăcut, 
s-au legat prietenii noi. Hotelul este deosebit de elegant şi meniul asortat.” 

B.g., 72 ani: „Ne-a plăcut organizarea, cazarea, condițiile au fost foarte bune. Ne-a făcut mare se
rv
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domnul Kulpinski Carol, 71 de 
ani, este în evidenţa Fundaţiei 
începând cu august 2008. dom-
nul Kulpinski este suferind de 
hemiplegie spastică stângă 
în urma unui avC cerebral şi 
beneficiază de servicii de îngri-
jiri la domiciliu constând în: re-
adaptarea capacităţilor fizice şi 
psihice, intervenţii realizate de 
3 ori pe săptămână de către un 
kinetoterapeut. În urma acestor 
şedinţe a apărut o ameliorare 
în starea pacientului. asistatul 
poate efectua ridicări fără spri-
jin, cu ajutorul bastonului poate 
executa câţiva paşi, însă toate 
acestea exclusiv sub supravegh-
ere. aceste rezultate au condus 
la dobândirea independenţei 
parţiale: efectuarea igienei cor-
porale de către asistat.
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plăcere să vizităm aceste monumente culturale. De 8 ani nu am fost în excursie.”

V.I., 89 ani: „Am  fost servit de către personalul acestei echipe foarte bine, cu condiții de cazare 
excepționale, transport bun de primă calitate.”

de asemenea, Fundaţia a organizat un eveniment de socializare în municipiul Cluj-napoca în co-
laborare cu grupul şcolar alexandru Borza. la acest eveniment au participat persoane vârstnice, 
printre care şi foste profesoare, dar şi elevii acestei şcoli. şi-au adus contribuţia în organizarea aces-
tei acţiuni editura dacia, prin donarea de cărţi fiecărei persoane vârstnice şi Cofetăria Casa lux, prin 
oferirea de dulciuri.

În 15 decembrie 2008, Fundaţia a organizat în municipiul Cluj-napoca un eveniment de socializare 
cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. la acest eveniment au participat persoane vârstnice din Cluj-
napoca, respectiv elevi din cadrul grupului şcolar alexandru Borza, în calitate de organizatori. de 
asemenea, persoanele vârstnice au  primit pachete cu sprijinul unor companii care au sponsorizat 
această activitate prin diverse produse.

Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor de îngrijire la domiciliu

Metodologia:  Periodic, o dată la 6 luni, prin intermediul colaboratorilor independenţi de organizaţie, 
cum ar fi voluntari sau studenţi, se aplică chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a be-
neficiarilor.

Marea majoritatea persoanelor asistate în serviciu susţin că viaţa lor s-a îmbunătăţit în ultimii 3 ani. 
tendinţa de creştere se menţine, înregistrându-se o creştere faţă de ani precedenţi.
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BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂțENI 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 este un serviciu social al Fundaţiei ruhama, înfiinţat în parteneriat cu Consiliul local Oradea 
prin administraţia socială Comunitară Oradea (asCO), cu sprijin financiar acordat de uniunea 
europeană, prin programul Phare.

Cetățeni asistați

În anul 2008, 1025 cetățeni au accesat serviciile Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea, 
fiind înregistrate un număr de 1225 de cereri. de la deschiderea sa, din octombrie 2002 până în 31 
decembrie 2008, BCC Oradea a asistat cetăţenii din Oradea şi din judeţ, în peste 5370 de probleme 
cu care aceştia se confruntă. 
      

serviciul social de informare şi consiliere în Oradea vine în sprijinul cetăţenilor, beneficiari direcţi şi 
indirecţi, facilitându-le accesul la informaţii transpuse într-un limbaj comun, în vederea cunoaşterii 
de către aceştia a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au conform legislaţiei în vigoare, a instituţiilor 
publice şi private abilitate în soluţionarea situaţiei de criză cu care se confruntă. de asemenea, un 
rol deosebit al serviciului BCC este acela de a formula propuneri de politici publice noi, în folosul 
cetăţenilor, ca urmare a identificării problemelor acestora şi a unor soluţii viabile.

Domeniile în care BCC oferă informare şi consiliere sunt: 
 Sănătate publică   Regimul proprietății
 Asistență socială   Impozite şi taxe
 Asigurări sociale   Invațământ
 Raporturi de muncă  Procedura notarială
 Protecția consumatorului  Protecția copilului
 Drepturi şi obligații civile  Servicii publicese
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Cetăţenii pot accesa acest ser-
viciu 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 general Ma-
gheru, nr. 21, ap. 159; telefonic 
la numărul:  0259 / 479.454 sau 
prin e-mail la adresa: 
consiliere@ruhama.ro.
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activitatea de informare şi consiliere desfăşurată de BCC Oradea se bazează pe 4 principii care 
asigură maximă accesibilitate pentru orice membru al comunităţii:

• independenţă
• imparţialitate
• gratuitate
• confidenţialitate.

• 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea a fost primul serviciu social care a primit acreditarea 
din partea Comisiei judeţene de acreditare a Furnizorilor de servicii sociale, din cadrul direcţiei 
de Muncă, solidaritate socială şi Familie Bihor, alături de alte două servicii sociale ale Fundaţiei 
ruhama. de asemenea, a fost primul BCC din ţară acreditat ca şi serviciu social, din rândul celor 50 
de BCC care alcătuiesc reţeaua naţională anBCC.

de-a lungul existenţei sale, BCC Oradea a interacţionat cu instituţii locale sau naţionale, mass-media 
şi sectorul neguvernamental, aceste relaţii fiindu-i necesare pe de o parte, pentru a satisface în 
mod obiectiv şi corect cerinţele cetăţenilor de informare şi consiliere şi pe de altă parte, pentru a 
oferi autorităţilor informaţii utile în vederea îmbunătăţirii serviciilor lor. astfel, BCC Oradea are sta-
bilite parteneriate şi colaborări cu următoarele instituţii: administraţia socială Comunitară Oradea 
- asCO, Penitenciarul de Maximă siguranţă Oradea, inspectoratul de Poliţie judeţul Bihor, Casa de 
asigurări de sănătate Bihor, direcţia de Muncă, solidaritate socială şi Familie Bihor, Casa judeţeană 
de Pensii Bihor, instituţia Prefectului - judeţul Bihor, Consiliul judeţean Bihor, autoritatea teritorială 
de Ordine Publică Bihor, inspectoratul teritorial de Muncă şi Ong-uri.

Consiliere de grup

În anul 2008, BCC Oradea a organizat peste 100 de şedințe de consiliere de grup pentru un număr de 
3235 de persoane în Penitenciarul cu regim de Maximă siguranţă Oradea, Centrele multifuncţionale 
din municipiul Oradea, în spitalul de recuperare Baile Felix şi spitalul de recuperare 1 Mai, cât şi în 
10 comunităţi defavorizate din judeţul Bihor: Cefa, aleşd, săcueni, gepiu, ineu, Curtuişeni, tileagd, 
Oşorhei, dobreşti, lăzăreni. 

de asemenea, în Penitenciarul cu regim de Maximă siguranţă Oradea au loc consilieri lunare ale 
persoanelor private de libertate care urmează să se elibereze din detenţie. temele abordate sunt 
cele legate de obţinerea actelor de identitate şi de stare civilă, de încadrarea în muncă după eliber-
are, cazierul judiciar, venitul minim garantat, locuinţe sociale, alte facilităţi sociale. În anul 2008 au 
fost organizate 12 şedințe de consiliere, la care au participat 218 cetățeni, fiind consiliate individual 
91 de persoane. 

referitor la consilierea persoanelor aflate în spitalul de recuperare Băile Felix şi spitalul de recu-
perare Băile Felix 1 Mai, acestea au fost informate şi consiliate în ceea ce priveşte încadrarea în grad 
de handicap, facilităţi fiscale pentru persoane cu handicap, bilete pentru transportul în comun şi de 
tratament şi alte astfel de drepturi pentru persoanele cu dizabilităţi. s-au organizat 12 şedințe de 
informare , fiind consiliate 55 de persoane. 

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea desfăşoară acţiuni de informare şi consiliere de grup în 
comunităţile defavorizate din judeţul Bihor. Problemele care îşi caută rezolvare sunt accesarea pro-
gramului naţional euro 200 pentru achiziţionarea unui calculator pentru elevi, schimbarea numelui, 
pensia de urmaş, cursuri de calificare gratuite pentru şomerii neindemnizaţi, încadrarea în grad de 
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handicap, drepturile persoanelor cu handicap. au fost organizate 80 de informări colective, la care 
au participat 2954 de cetățeni. 

Cetățeni cu drepturi 

BCC dispune de o bază de date cu furnizorii de servicii sociale din judeţ, putând identifica oricând 
organizaţiile care oferă acele servicii de care persoana în cauză are nevoie. de asemenea, Biroul 
de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea dispune de proceduri proprii sau ale reţelei naţionale a Bi-
rourilor de Consiliere pentru Cetăţeni care tind să cuprindă o gamă cât mai largă de soluţii aflate la 
îndemâna cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor.
 

Întâlniri cetățeneşti 

În anul 2008, BCC Oradea a organizat primele întâlniri cu cetăţenii din muncipiul Oradea. scopul 
întâlnirilor este acela de a colecta problemele cu care se confruntă cetăţenii din cartierele munici-
piului Oradea şi a le aduce în atenţia instituţiilor şi autorităţilor spre rezolvare, pentru a creşte cali-
tatea vieţii cetăţenilor. În anul 2008 s-au organizat 2 întâlniri cetățeneşti în cartierul ioşia, întâlniri 
la care au participat cetăţeni din cartier şi reprezentanţi ai instituţiilor locale. În urma celor două 
întâlniri, BCC Oradea a înaintat problemele culese din cartier către instituţiile competente. 

Suntem cunoscuți

În anul 2008, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea a desfăşurat acţiuni de promovare a ser-
viciilor BCC prin intermediul afişelor, pliantelor dar mai ales prin articolele de presă. În cadrul cam-
paniei de promovare s-au distribuit peste 4000 de pliante cu privire la serviciile oferite de Biroul de 
Consiliere pentru Cetăţeni Oradea. 
au fost publicate în ziarele locale un număr de 57 de articole. Menţionăm în mod particular rubrica 
săptămânală Curierul cetăţenesc în care BCC Oradea oferă răspunsuri la diverse probleme ridicate 
de cetăţeni fie direct la sediul biroului, fie prin intermediul scrisorilor primite care îşi găsesc ast-
fel posibile căi de rezolvare în rubrica sus menţionată, găzduită de ziarul Crişana. rubrica Curierul 
Cetăţenesc apare săptămânal din anul 2005. 

Rețele

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea este membru al:
• asociaţiei naţionale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (începând cu luna decembrie 
2006, reprezentantul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni deţine preşedinţia asociaţiei naţio-
nale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni din românia); 
• reţelei multiplicatorilor de informaţie europeană, coordonată de către delegaţia Comisiei eu-
ropene în românia;
• Citizens advice international. 
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Proiecte

Începând cu luna decembrie 2008, pe o perioadă de 10 luni, Fundaţia ruhama implementează în 
parteneriat cu administraţia socială Comunitară Oradea proiectul “BCC Oradea - un Birou cu vedere 
spre europa”, finanţat de uniunea europeană în cadrul programului Phare 2006/018-147.01.02 
Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a româniei, Componenta 1 - Birouri de 
Consiliere pentru Cetăţeni, 1.1 Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni. Obiectivul 
general al proiectului este consolidarea bunelor practici ale Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni 
Oradea care răspund nevoilor de informare ale cetăţenilor Municipiului Oradea şi din comunităţi 
rurale din judeţul Bihor şi facilitarea extinderii şi diversificării ariei de intervenţie a biroului din punct 
de vedere al locaţiilor, activităţilor şi beneficiarilor.

Testimoniale

L.A.g.: „Sunt foarte mulțumit de consilierea primită în domeniul juridic pe care am solicitat-o, 
care mi-a fost de un real folos - am reuşit să obțin prin instanță grupa II şi astfel mi s-a reabilitat 
pensia, de asemenea am primit consiliere şi într-un proces în care am fost respins de autoritățile 
judecătoreşti româneşti pentru a putea revendica la CEDO pentru a se face dreptate şi pe pământ nu 
numai în ceruri! După renovarea spațiului în care funcționează Biroul de Consiliere pentru Cetățeni 
Oradea e o plăcere să frecventezi în caz de nevoie, pentru un ajutor dezinteresat care le face cinste.” 
(06.05.2009)

U.T.: „Sunt impresionat în mod plăcut de funcționarea şi de modul cum a fost şi este organiza-
rea şi funcționalitatea biroului de consiliere. De asemenea, sunt mulțumit de modul de colaborare 
civilizată şi amabilă a personalului din Biroul de Consiliere. Trebuie să menționez că apelez la spriji-
nul acestui Birou de consiliere Oradea din anul 2003, întrucât sunt un pensionar cu o pensie modestă 
şi am fost agresat de Justiție fărp temei legal, am fost aruncat în stradă din locuința mea proprietate 
privată, fără o hotărâre judecătorească privind evacuarea şi cu sprijinul acestui Birou de Consil-
iere care mi-a pus la dispoziție legi, decrete, am redobândit prin mai multe hotărâri judecătoreşti 
definitive-irevocabile. Acum continui lupta pentru a trage la răspundere penală toți factorii care au 
procedat în afara legii în cazul nostru. Deci, în concluzie: succesul meu este şi succesul acestui Bi-
rou de Consiliere şi prin prezenta exprim mulțumirea noastră pentru colaborarea fructuoasă pentru 
noi.” (29.04.2009) 

N.A.: „Activitatea Biroului de Consiliere pentru Cetățeni Oradea este foarte bună şi activă. Person-
alul acordă o atenție deosebită cetățenilor, manifestând un respect deosebit față de ei. Consilierea 
se face corect şi cu maximă seriozitate.” (30.04.2009) 

N.P.: „Vreau să mulțumesc Biroului de Consiliere pentru Cetățeni din Oradea pentru modul în care 
se preocupă de problemele cetățenilor şi atenția care o dă în special celor de vârsta a treia, având 
o răbdare de fier față de noi care suntem mai greoi şi nerăbdători. Persoanele ce o deservesc au o 
atitudine şi un comportament care ar trebui urmat şi de alte fundații şi chiar societăți. Eu cu drag şi 
cu plăcere voi reveni pentru orice relații la această Fundație.” (08.05.2009)

din cei peste 5.000 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 de-
servit deopotrivă români (70%), 
maghiari (19%), romi (10%), dar 
şi germani, slovaci, evrei, po-
lonezi şi italieni. Privitor la nivelul 
de educaţie, 15% dintre benefi-
ciari au studii primare, 54% stu-
dii medii, 24% studii superioare 
şi 7% sunt fără studii. şomerii 
şi pensionarii sunt categoriile 
ocupaţionale care apelează cel 
mai frecvent la serviciile BCC.
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CENTRUL DE CONSILIERE şI SPRIjIN PENTRU PĂRINțI şI COPII

Serviciul social Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinți şi Copii (CCS) a fost creat ca urmare 
a implementării proiectului „dezvoltarea şi promovarea de programe educaţionale incluzive şi sus-
tenabile pentru copiii romi prin eforturi comunitare integrate, prin înfiinţarea Centrului educaţional 
pentru romi din Bihor”, cu finanţare din partea roma education Fund (reF). În activitatea proiectu-
lui implementat în anii şcolari 2006-2007 şi 2007-2008, în 20 de  localităţi din judeţul Bihor, au fost 
analizate şi s-a intervenit pentru diminuarea/înlăturarea cauzelor absenteismului şi abandonului 
şcolar. În implementarea proiectului s-a constatat că cele mai frecvente cauze care stau la baza 
abandonului şcolar şi absenteismului sunt cauze 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 
potrivit, raportat la cazurile sesizate, respectiv: copii foarte săraci lipsiţi de ocrotirea de bază (haine, 
mâncare, materiale pentru şcoală), copii ai căror condiţii de locuit sunt improprii - case insalubre, 
fără curent electric, cu mobilier impropriu, cu şobolani; acces limitat la servicii medicale al copiilor 
cu probleme grave de sănătate, părinţi cu nivel scăzut de educaţie sau analfabeţi, fără locuri de 
muncă, părinţi care nu ştiu şi nu reuşesc fără asistenţă să acceseze o serie de facilităţi existente; 
părinţi care au abilităţi parentale slab dezvoltate şi/sau stări conflictuale intrafamiliale.

astfel, în luna ianuarie 2007, s-a decis înfiinţarea Centrului de Consiliere şi sprijin pentru Părinţi 
şi Copii (CCs), serviciu care poate găzdui intervenţia specializată pentru copii şi adulţi, în cele mai 
multe dintre problemele cu care aceştia se confruntă. ulterior, serviciul a fost acreditat şi se află în 
proces de licenţiere, procedură demarată în anul 2008. În perioada 15-16 februarie 2008, mem-
brii echipei CCs au participat la un curs de formare pentru prevenirea abandonului copiilor, curs 
susţinut de organizaţia prietenă Fundaţia română pentru Copii Comunitate şi Familie Oradea. În 
cadrul acestui curs s-au discutat teme precum: drepturile copilului şi legislaţia, rolul autorităţii 
locale în sprijinul familiilor dezavantajate, dgasPC şi problematica abuzului şi neglijării copilului, 
violenţa în familie, servicii comunitare de prevenţie şi rolul familiei extinse.

Aria geografică de intervenție

• județul Bihor - localităţi din rural şi urban mic: aleşd, Batăr, Bălnaca (com. Şuncuiuş), Bogei 
(com. tăuteu), Beznea (com. Bratca), Cheţ (oraşul Marghita), Ciumeghiu, Cubulcut (oraş săcu-
eni), Curtuişeni, diosig, gepiş (com. lăzăreni), gepiu, ineu, lugaşu de jos, Ortiteag (com. Mă-
geşti), Oşorhei, salonta, săcueni, sânnicolaul de Munte, sântelec (com. Hidişelul de sus), Şilin-
dru (com. Şimian), tămaşda (com. avram iancu), tarcea, Ţeţchea, tinca, văşad (com. Curtuişeni), 
tileagd, sânicolau român, vadu Crişului, drăgeşti; 

• județul Cluj - aghireş, Cluj-napoca, Huedin, jucu, Pata.

Tipuri de intervenții care fac obiectul de activitate al CCs:

• consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului; 
• consolidarea abilităţilor de comunicare ale părinţilor cu copiii;
• dezvoltarea calităţii de bun părinte;se
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• informarea şi sprijinirea familiei cu privire la rezolvarea problemelor cu care se confruntă; 
• informarea şi sprijinirea familiei pentru accesarea resurselor existente în comunitate, la reţea-
ua de instituţii şi de specialişti; 
• sprijinirea familiei pentru a accesa diferite facilităţi şi drepturi legale;
• sprijinirea şi asistarea juridico-administrativă a familiei pentru a aplica diferite proceduri pre-
văzute de lege ori instituţii pentru a avea acces la sistemele publice ori private de servicii educa-
ţionale, medicale, sociale, ocupaţionale;
• sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi integrare; 
• consilierea individuală, de familie şi de grup pe diferite teme/probleme; 
• acompaniere pentru găsirea sau păstrarea unui loc de muncă, a unei locuinţe; 
• susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională; 
• schimbarea atitudinilor negative ale părinţilor faţă de copil; 
• dezvoltarea unei relaţii de ataşament pozitive părinte-copil (îmbunătăţirea modurilor de co-
municare); 
• conştientizarea de către familie a nevoilor psihologice şi afective ale copilului. 

Categoriile de beneficiari care pot fi asistate în cadrul acestui serviciu: 

• copii foarte săraci lipsiţi de asigurarea nevoilor de bază (haine, mâncare, materiale pentru 
şcoală); 
• copii şi părinţi ale căror condiţii de locuit sunt improprii - case insalubre, fără curent electric, 
cu mobilier impropriu, cu şobolani;  
• copii cu acces limitat la serviciile educaţionale - continuarea studiilor obligatorii sau a învăţă-
mântului vocaţional şi liceal;
• copii care părăsesc şcoala datorită diferitelor probleme sociale cu care se confruntă;
• copii cu probleme grave de sănătate şi acces limitat la servicii medicale; 
• părinţi cu nivel scăzut de educaţie, părinţi analfabeţi, fără locuri de muncă;
• părinţi cu abilităţi parentale slab dezvoltate.

CCs identifică beneficiari care provin din următoarele categorii de familii care prezintă 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, boli somatice grave sau cronice; 
• familii cu copii abandonaţi, instituţionalizaţi, cu probleme de comportament, cu copii cu frec-
vente 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 care neglijează igiena, sănătatea şi educaţia copilului. 

doamna Z. M., domiciliată în co-
muna roşiori, este văduvă cu 10 
copii, 5 dintre ei având vârsta pes-
te 18 ani, iar 4 au probleme de 
sănătate, cu condiţii precare de 
locuit. Familia a fost înregistrată 
în baza de date a CCs. În urma 
vizitei la domiciliu s-a constatat 
faptul că 5 dintre copii nu au 
certificatele de naştere, astfel 
că familia nu putea beneficia de 
ajutor social. Fundaţia ruhama 
a solicitat sprijinul autorităţilor 
pentru soluţionarea acestui caz. 
Pentru aceasta, am colaborat cu 
direcţia judeţeană de evidenţă 
a Persoanelor, Primăria roşiori, 
Primăria săcueni, spitalul Cli-nic 
de Obstretică-ginecologie. Pe 
parcursul anului 2008, pentru 3 
copii a fost facilitată obţinerea 
certificatelor de naştere, 
prin sentinţă judecătorească. 
totodată, familia a fost sprijinită 
pentru a încadra în grad de handi-
cap cei 4 copii cu dizabilităţi.
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Cazuri asistate

În perioada iunie 2007 - decembrie 2008, CCs a asistat lunar o medie de 40 de cazuri.
de la înfiinţare până în prezent au fost asistate un număr de 155 de cazuri, însumând 289 de per-
soane. 

Cazurile sesizate către CCs cuprind următoarele tipuri de solicitări:
• sprijinirea copiilor pentru a putea continua şcoala;
• sprijinirea copiilor care au probleme medicale;
• sprijinirea părinţilor pentru a putea asigura nevoile materiale şi de hrană;
• încadrare în grad de handicap;
• informare despre procedura de adopţie;
• sprijin în obţinerea ajutorului de urgenţă;
• sprijin în obţinerea unei locuinţe sociale
• sprijin în obţinerea de bilete de tratament;
• încadrare în pensie de invaliditate sau limită de vârstă;
• sprijin în obţinerea cetăţeniei române;
• obţinerea de ajutor material;
• rezolvarea unor probleme de sănătate;
• obţinerea de fotoliu rulant;
• obţinerea de ajutor financiar;
• ocuparea unui loc de muncă.

În urma înregistrării sesizărilor primite, CCs a demarat intervenţia pe cazuri, implicând în aceste 
demersuri autorități publice de la nivel local, precum: 

• direcţia de Muncă şi Protecţie socială; 
• Casa de asigurări de sănătate; 
• Casa judeţeană de Pensii;
• direcţia generală de asistenţă socială şi Protecţia Copilului;
• spitalul de Obstetrică şi ginecologie; 
• serviciul judeţean de ambulanţă; 
• judecătoria; 
• Primăriile şi şcolile de domiciliu ale solicitanţilor.

Program de tip şcoala Părinților

În perioada cuprinsă în intervalul  aprilie-iunie  2008, Centrul de Consiliere şi sprijin pentru Părinţi 
şi Copii a fost de asemenea implicat în acţiunea intitulată şcoala Părinților II, la care a participat 
un număr de 334 de părinți şi  aproximativ 400 de copii. grupul şcolar „alexandru Borza” din Cluj-
napoca a pus la dispoziţie un cadru didactic care să îndeplinească rolul de formator la sesiunile de 
instruire cu formatorii implicaţi, sesiuni cu următoarele tematici: Calitatea de bun părinte, Cum să 
comunici cu copilul, Metode alternative la pedepse. 

Rezultate obţinute în programul şcoala Părinţilor ii:
• 334 de părinți au participat la întâlnirile cu părinţii;
• aproximativ 400 de copii;
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• 16 localități;
• interes din partea cadrelor didactice pentru implementarea programului;
• 22 de cadre didactice au participat la sesiunea de formare;
• 21 de cadre didactice implicate ca şi formatori în Şcoala Părinţilor;
• 2 formatori ai Fundaţiei ruhama;
• 32 de întâlniri propriu-zise cu părinţii;
• 9 apariții în mass media despre  Şcoala Părinţilor (6 presa scrisă, 1 la televiziune, 2 la radio);
• 9 întâlniri ale autorităţilor / instituţiilor pe plan local
• 68 de participanți la întâlnirile autorităţilor / instituţiilor pe plan local (reprezentanţii primări-
ei, poliţiei, medici de familie, experţi locali romi)
• interes din partea grupurilor de Sprijin Locale, manifestat prin participarea la activitatea de 
formare şi prin participarea la întâlnirile cu părinţii;
• implicarea a 2 experți locali romi în mobilizarea comunităţii şi invitarea părinţilor la întâlniri;
• interes din partea comunităţii locale reprezentate de grupurile de Inițiativă Locale în vederea 
mobilizării părinţilor pentru a participa la întâlniri;
• finanţarea tuturor activităţilor din Şcoala Părinţilor din localitatea Budureasa de către primăria 
locală;
• participarea părinţilor în activităţile interactive din cadrul întâlnirilor;
• au fost informate şi mobilizate 15 grupuri de Inițiativă Locale.

dintre temele abordate în cadrul acestor întâlniri pot fi amintite: 
• importanţa şcolii şi prevenirea abandonului şcolar la ciclul gimnazial;
• Calitatea de bun părinte;
• Programul zilnic al copilului;
• Cunoaşterea propriului copil;
• Părinţi de succes;
• descoperirea abilităţilor copiilor şi îndrumarea lor pe viitor;
• dezvoltarea armonioasă a copilului.
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CENTRUL EDUCAțIONAL PENTRU ROMI

Centrul Educațional pentru Romi a fost inaugurat în anul 2007, în campusul universităţii din Oradea. 
scopul Cer este acela de a dezvolta şi promova programe educaţionale integrate şi incuzive pentru 
copiii romi şi în vederea desegregării şcolare.

Programe implementate în anul 2008
• dezvoltarea şi promovarea de programe educaţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii 
romi prin eforturi comunitare integrate, prin înfiinţarea Centrului educaţional pentru romi din 
Bihor
• dezvoltarea de reţele ale actorilor educaţionali

Forumul tinerilor romi din Bihor este o reţea formată din tineri romi şi neromi, elevi de liceu sau 
studenţi interesaţi de promovarea modelelor de bună practică în ceea ce priveşte educaţia copiilor 
şi tinerilor romi şi îmbunătăţirea accesului copiilor romi la educaţie.

Rezultate activităţii Forumului în anul 2008:
• 7 tineri romi au promovat propriul model de succes şi au transmis un mesaj despre importan-
ţa educaţiei la evenimentul organizat de isj la dobreşti cu 10 școli;
• 4 tineri romi au reprezentat Forumul în cadrul Conferinței Naționale a Tinerilor Romi din 
România;
• 38 de tineri și mentori au participat la sesiunea de instruire privind metodele contraceptive, 
cum să aibă o viaţă sexuală sănătoasă;
• organizarea unei vizite de studiu în comunitatea de romi din rontău;
• 32 tineri romi și neromi din cadrul Forumului şi voluntari la Fundaţia ruhama au experimentat 
ce înseamnă dezvoltarea comunitară printr-o vizită făcută în comunitatea de romi din rontău;
• 12 persoane au fost informate despre locurile special alocate pentru romi în licee, Programul 
universitar de Burse „roma Health scholarship” şi despre existenţa Centrului Cariere;
• 5 persoane au fost instruite cum să-şi creeze o adresă de e-mail;
• 3 tineri romi au fost sprijiniţi în vederea întocmirii dosarului pentru accesarea Programul uni-
versitar de Burse „roma Health scholarship”;
• s-au eliberat 3 recomandări pentru accesarea Programul universitar de Burse „roma Health 
scholarship”;
• s-a eliberat o adeverință care atestă apartenenţa la etnia romă, pentru înscrierea la Poliţia de 
Frontieră.

Rețeaua județeană a Cadrelor Didactice pentru Educație Incluzivă este o reţea informală formată 
din cadre didactice, mediatori şcolari şi directori din judeţul Bihor. scopul reţelei este dezvoltarea 
unui mediu educaţional incluziv pentru copiii dezavantajaţi din judeţul Bihor. 

Obiective generale
• Înfiinţarea unei reţele de cadre didactice la nivelul judeţului Bihor, preocupate de creşterea 
calităţii serviciilor educaţionale şi adaptarea acestora la nevoile beneficiarului direct - elevul; 
• dezvoltarea şi/sau optimizarea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor şi performanţelor ca-
drelor didactice în relaţia cu copiii, părinţii şi grupul local de sprijin (instituţii locale); 
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• Promovarea unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure acces şi şanse reale 
copiilor dezavantajaţi, la toate nivelurile şi formele de învăţământ;
• să ofere servicii de consultanţă, expertiză, monitorizare şi control de calitate, facilitând astfel 
procesul de descentralizare a sistemului educativ; 
• să faciliteze comunicarea între structurile administraţiei centrale şi locale şi unităţile şcolare, 
promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil între partenerii sociali şi educaţionali; 
• să sprijine aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei învăţământului. 

Obiective specifice
• Crearea unei reţele educaţionale formate din actori educaţionali, pentru a facilita schimbul de 
experienţă, informarea reciprocă, formarea continuă, participarea la evenimente, promovarea 
de bune practici între membrii reţelei şi în relaţia cu mediul extern;  
• asigurarea accesului egal şi sporit la toate nivelurile şi formele de învăţământ, pentru toti 
copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, gen, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă 
sau etnică;
• asigurarea unui învăţământ incluziv;
• aplicarea corectă a legislaţiei şcolare şi a muncii la toate nivelurile;
• analiza stadiului actual al procesului educaţional şi implementarea metodelor interactive de 
învăţare la grupuri ţintă de elevi;
• implementarea corectă a Curriculumul naţional şi implementarea unui Curriculum la decizia 
şcolii;
• Creşterea calităţii în educaţie, inclusiv în mediul rural, pentru pregătirea în vederea integrării 
socio-profesionale optime a absolvenţilor. 

Membrii rețelei
• profesori de limba romani şi istoria romilor;
• educatori şi învăţători care au lucrat în grădiniţele de vară;
• învăţători şi profesori care cunosc nevoile elevilor care provin din medii defavorizate şi doresc 
să se implice în rezolvarea acestora;
• profesori metodişti de la Casa Corpului didactic;
• directori de şcoli şi profesori coordonatori interesaţi;
• inspectori.

Rezultate ale reţelei în anul 2008
• 23 cadre didactice membre a reţelei au fost implicate în monitorizarea participării şi perfor-
manţelor şcolare ale copiilor romi care are ca scop stabilirea nivelului de participare şi perfor-
manţă şcolară a elevilor romi din 19 comunităţi în care lucrăm (aleşd, Bogei, Ciumeghiu, diosig, 
gepiş, gepiu, salonta, săcueni, sânnicolau de Munte, Ţeţchea, Batăr, Beznea, Cheţ, lugaşul de 
jos, Oşorhei, tămaşda, tinca şi Şilindru);
• O sesiune de instruire şi informare a cadrelor didactice urmată de o sesiune de formare care 
s-a finalizat cu împărţirea sarcinilor şi distribuirea fişelor claselor;
• O sesiune de informare cu privire la demararea programului „Şcoala Părinţilor” şi posibilităţile 
de implicare a membrilor reţelei în organizarea şi desfăşurarea programului.

varga emese este o tânără de 
17 ani, plină de aspiraţii şi vise. 
Părinţii ei s-au despărţit. a rămas 
în grija mamei împreună cu 
frăţiorul mai mic. Mama şi-a găsit 
de lucru la o fabrică din localitate 
şi ea a trebuit sa rămână acasă 
cu fratele mai mic. aşa a rămas 
repetentă în clasa a vii-a, pier-
zând orice speranţă că va reuşi 
să-şi împlinească visul de a se afir-
ma. Banii erau puţini, viaţa grea, 
lipsurile multe şi pe zi ce trecea, 
emese era tot mai dezamăgită. 
Însă, într-o zi a aflat că în locali-
tate funcţionează programul de 
recuperare şcolară pentru cei 
care au abandonat şcoala. a dis-
cutat cu alţi tineri care frecven-
tau aceste cursuri şi s-a înscris. 
a absolvit şcoala la frecvenţă 
redusă, cu note bune. după ce a 
terminat clasa a viii-a, s-a înscris 
la liceu. a absolvit clasa a iX-a şi 
prin intermediul Fundaţiei ru-
hama, informată fiind şi asistată 
în întocmirea dosarelor, a reuşit 
să obţină „Banii de liceu” şi bursa 
de studiu acordată de Centrul de 
resurse pentru Comunităţile de 
romi.
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Rețeaua ONg-urilor care desfăşoară programe educaționale pentru copii romi este formată din 
furnizorii de programe şi servicii educaţionale, atât din sistemul public cât şi cel privat: asociaţii, 
fundaţii, departamente ale autorităţilor publice locale. scopul acesteia este promovarea bunelor 
practici şi schimbul de experienţă.

Rezultate
• 6 organizaţii au participat la întâlnire;
• cunoaşterea reciprocă a organizaţiilor;
• manifestarea dorinţei de colaborare prin înfiinţarea unei reţele a furnizorilor de servicii/pro-
grame educaţionale pentru copii romi.

Activități ale Centrului Educațional pentru Romi

Informarea membrilor comunităților de romi din județul Bihor despre programul „Euro 200” pen-
tru obținerea unui calculator 
Pe parcursul a campaniei de informare am reuşit să informăm 107 persoane din 8 localităţi despre 
modalitatea de accesare a Programului naţional „euro 200” şi 22 de şcoli au fost contactate pentru 
prezentarea ofertei. Ca urmare a campaniei organizate, 16 familii din 5 localităţi au fost sprijinite în 
obţinerea calculatoarelor. 

Informarea membrilor comunității despre înscrierea în clasa a IX-a
În timpul campaniei au fost informaţi şi consiliaţi 23 de elevi de etnie romă din clasa viii. 14 elevi au 
fost sprijiniţi în accesarea locurilor pentru elevii romi din liceu şi şcoli de arte şi meserii, prin elibe-
rarea adeverinţei care atestă apartenenţa la etnia romă. 

Fondul de Sprijin 
Fondul de sprijin este un program de facilităţi pentru prevenirea abandonul şcolar în rândul elevilor 
şi studenţilor de etnie romă. În acest sens au fost sprijiniţi în primul semestru 31 de tineri romi cu 
o sumă totală de 5271,31 lei. 

Tabără pentru copii defavorizați

Fundaţia ruhama a condus o campanie de strângere de fonduri în parteneriat cu grădiniţa nr. 26 
din Oradea şi Kangoroo land, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru organizarea 
unei tabere pentru copii defavorizaţi care nu au fost niciodată într-o tabără. 

acţiunea în cifre:
• 3 articole de presă; 
• implicarea unei grădiniţe - grădiniţa nr. 26 din Oradea - prin pregătirea unei expoziţii de lu-
crări cu vânzare „Copii pentru copii”, lucrări realizate de copiii din grădiniţă şi vândute pentru a 
asigura fondurile pentru tabără; 
• 5 voluntari implicaţi în vânzarea lucrărilor pregătite de copii;
• 15 copii prezenţi din 6 localităţi (Budureasa, Măgeşti, Cefa, Batăr, sântelec şi tileagd);
• 3176 lei fonduri colectate din expoziţia cu vânzare, donaţii primite de la Kangoroo land şi de 
la eparhia reformată de Oradea.
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Monitorizarea participării şi performanțelor şcolare a copiilor romi 

Cercetarea sociologică privind accesul la educaţie şi rezultatele elevilor romi a fost realizată cu spri-
jinul financiar al roma education Fund, în cadrul proiectului “dezvoltarea şi promovarea de pro-
grame educaţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii romi prin eforturi comunitare integrate, 
prin înfiinţarea Centrului educaţional pentru romi din Bihor” implementat de Fundaţia ruhama în 
parteneriat cu inspectoratul şcolar al judeţului Bihor şi Facultatea de ştiinţe socio-umane - univer-
sitatea din Oradea în perioada 2006-2008. Cercetarea a furnizat un inventar educaţional al 8.135 de 
elevi de clasele 1-4 din 20 de localităţi ale judeţului Bihor (aleşd, Batăr, Beznea, Bogei, Bratca, Cheţ, 
Ciumeghiu. Curtuişeni, diosig, gepiu, gepiş, lugaşu de jos, Oşorhei, săcueni, salonta, sânnicolau 
de Munte, şilindru, tămaşda, Ţeţchea, tinca). eşantionul conţine populaţia totală de elevi de clasele 
1-4 din cele 20 de şcoli locale, şi include un număr teoretic (acelaşi elev apare înregistrat separat 
pentru fiecare an şcolar) de 2.887 de elevi romi (35,5%) şi 5.248 de elevi neromi (64,5%). datele au 
fost culese separat pentru fiecare dintre ultimii trei ani şcolari: 2004-2005, 2005-2006 şi 2006-2007. 

Înscrierea în şcoală
Primul rezultat al proiectului reF a fost creşterea semnificativă a numărului de elevi romi în clasele 
1-4 cu 13% (de la 936 în 2005-2006 la 1.060 în 2006-2007), ca rezultat al creşterii ratei de înscriere în 
şcoală a copiilor romi dar şi al reintegrării în sistemul de învăţământ al cazurilor de abandon şcolar.

Clasa I
Proiectul reF a pus accent pe clasele 1-4 (2.887 elevi romi în 2006-2007) şi foarte intens pe elevii 
de clasa i-a (248 elevi romi în 2006-2007), deoarece studiile precedente au indicat clasa i ca fiind 
piatra de hotar în educaţia romilor. Proiectul reF a asistat 177 de copii romi să se înscrie în clasa i 
în 2006 în 11 comunităţi şi 300 de copii romi în 2007 în 20 de comunităţi (toţi aceştia au frecven-
tat grădiniţele estivale organizate de Fundaţia ruhama; au primit asistenţă în pregătirea dosarelor 
de înscriere la şcoală; au beneficiat de vaucere la înscrierea în clasa i pentru ghiozdane, rechizite, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte de vară şi de iarnă; părinţii lor au fost informaţi şi consiliaţi şi au par-
ticipat activ la programele de şcoala Părinţilor; Centrul de Consiliere şi sprijin pentru Părinţi şi Copii 
înfiinţat de Fundaţia ruhama a asistat cazurile sociale pentru a depăşi barierele la educaţie precum 
probleme de sănătate, sărăcie extremă, lipsa actelor de stare civilă etc.).

Abandonul şcolar
trendul ratei de abandon şcolar pentru clasele 1-4 indică măsura succesului proiectului reF în atin-
gerea obiectivului propus de a reduce abandonul şcolar al copiilor romi. după intervenţia proiectu-
lui reF începând cu august 2006, rata de abandon şcolar a elevilor romi a fost redusă semnificativ 
la nivelul celor 20 de comunităţi asistate, de la 5,66% în 2005-2006 la 4,62% în 2006-2007, înregis-
trând astfel o descreştere de 1,04% care este în mod cert rezultatul proiectului reF în condiţiile în 
care în anul precedent proiectului rata de abandon a scăzut cu doar 0,24% (de la 5,90% la 5,66%).

Performanțe şcolare
dacă în 2005-2006 Media anuală generală (media mediilor anuale la limba română, Matematică, 
Purtare şi limba maghiară unde a fost cazul) a elevilor romi de clasele 1-4 a fost de 2,8444 (unde 1 
este insuficient, 2-satisfăcător, 3-bine şi 4-foarte bine) semnificând puţin sub bine, după intervenţia 
proiectului reF în 2006-2007 Media anuală generală a elevilor romi de clasele 1-4 a crescut la 
2,8685, înregistrând o creştere absolută de 0,0241, care s-a dovedit a fi semnificativă în testele 
statistice. această creştere este cu atât mai importantă cu cât Media anuală generală a tuturor 
elevilor a scăzut (de la 3,2858 în 2005-2006 la 3,2690 în 2006-2007, adică o scădere de 0,0168).
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şCOALA PĂRINțILOR

În perioada aprilie-iunie 2008, Centrul de Consiliere şi sprijin pentru Părinţi şi Copii a fost de ase-
menea implicat în acţiunea intitulată „Şcoala Părinţilor ii”, la care a participat un număr de 334 de 
părinţi şi aproximativ 400 de copii.  grupul Şcolar „alexandru Borza” din Cluj napoca a pus la dispo-
ziţia programului un cadru didactic care să îndeplinească rolul de formator la sesiunile de instruire 
cu formatorii implicaţi: Calitatea de bun părinte, Cum să comunici cu copilul, Metode alternative la 
pedepse. 

scopul programului a fost prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor aflaţi în clasa a iv-a prin 
abordarea directă a părinţilor. Beneficiarii acestui program au fost părinţii elevilor de clasa a iv-a, 
grup de părinţi în rândul cărora se întâlneşte frecvent decizia de retragere a copiilor din sistemul de 
învăţământ începând cu ciclul gimnazial, cu precădere părinţi romi. 

au fost identificate 16 școli din judeţul Bihor (tileagd, vadu Crişului, Bogei, Budureasa, Ciumeghiu, 
Batăr, sânnicolaul de Munte, Cubulcut, Cefa, Beznea, sânnicolau român, sântelec, gepiş, Măgeşti, 
văşad şi Cheţ) cu efectivul cel mai mare de elevi romi în clasa a iv-a, cu risc de abandon şcolar. 

Temele abordate în cadrul întâlnirilor cu părinţii au fost:
• importanţa şcolii şi prevenirea abandonului şcolar la ciclul gimnazial;
• Calitatea de bun părinte;
• Programul zilnic al copilului;
• Cunoaşterea propriului copil;
• Părinţi de succes;
• descoperirea abilităţilor copiilor şi îndrumarea lor pe viitor;
• dezvoltarea armonioasă a copilului.

Metodele folosite pentru abordarea temelor au fost:
• jocul de rol
• exerciţiul practic
• studiul de caz
• problematizarea
• asaltul de idei
• conversaţia
• convorbirea
• analiza - sinteza - evaluarea
• expunerea
• explicaţia
• demonstraţia.

Printre aspectele pozitive identificate în Şcoala Părinţilor de către părinţi au fost:
• cadrul în care s-au întâlnit, şcoala fiind spaţiul cel mai potrivit pentru astfel de întâlniri pentru 
că pot vedea care şi cum este locul în care îşi petrece copilul cea mai mare parte a timpului;
• a fost întâlnirea la care s-au simţit ascultaţi şi nediscriminaţi;
• pentru prima dată au fost dezbătute problemele legate de educaţia şi relaţia cu copilul;
• s-au simţit respectaţi şi acesta este cadrul cel mai potrivit pentru a se informa;
• s-a creat un cadru în care părinţii au putut fi mândri de reuşitele şi performanţele propriilor 
copii;
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• părinţii au înţeles că există timp suficient pentru un dialog real - nu doar un monolog în care 
profesorii le comunică părinţilor anumite lucruri;
• unii părinți 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 organizarea unor astfel de întâlniri cu tematici asemă-
nătoare, 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. acest lucru a fost semnalat în special de către şcolile din Cheţ, Cefa şi Budureasa;
• autoritățile locale au participat la aceste întâlniri şi astfel au aflat care sunt problemele cu 
care se confruntă copiii din medii defavorizate, au lucrat împreună, s-au implicat fianciar prin 
suplimentarea fondului de premiere pentru copii, au transmis mesaje pentru părinţi cu privire 
la importanţa educaţiei.

Rezultate obținute
• 334 de părinți au participat la întâlnirile cu părinţii;
• aproximativ 400 de copii;
• 16 localități;
• interes din partea cadrelor didactice pentru implementarea programului;
• 22 de cadre didactice au participat la sesiunea de formare;
• 21 de cadre didactice implicate ca şi formatori în Şcoala Părinţilor;
• 2 formatori ai Fundaţiei ruhama;
• 32 de întâlniri propriu-zise cu părinţii;
• 9 apariții în mass media despre  Şcoala Părinţilor (6 presa scrisă, 1 la televiziune, 2 la radio);
• 9 întâlniri ale autorităţilor / instituţiilor pe plan local
• 68 de participanți la întâlnirile autorităţilor / instituţiilor pe plan local (reprezentanţii primări-
ei, poliţiei, medici de familie, experţi locali romi)
• interes din partea grupurilor de Sprijin Locale, manifestat prin participarea la activitatea de 
formare şi prin participarea la întâlnirile cu părinţii;
• implicarea a 2 experți locali romi în mobilizarea comunităţii şi invitarea părinţilor la întâlniri;
• interes din partea comunităţii locale reprezentate de grupurile de Inițiativă Locale în vederea 
mobilizării părinţilor pentru a participa la întâlniri;
• finanţarea tuturor activităţilor din Şcoala Părinţilor din localitatea Budureasa de către primăria 
locală;
• participarea părinţilor în activităţile interactive din cadrul întâlnirilor;
• au fost informate şi mobilizate 15 grupuri de Inițiativă Locale;
• creșterea frecvenței școlare a copiilor în ultima lună de an şcolar 2007-2008, creştere confir-
mată de trei şcoli din cele 16 implicate.
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SCURT ISTORIC

Fundaţia ruhama este furnizor autorizat de programe de formare profesională pentru adulţi, 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.

Fundaţia ruhama şi-a început activitatea de formare profesională în anul 2004, o dată cu obţinerea 
autorizaţiei pentru desfăşurarea cursului de calificare în ocupaţia ÎngrijitOr BĂtrÂni. activitatea 
de formare profesională a fost demarată ca urmare a nevoii interne de calificare a personalului 
propriu, încadrat în serviciile de îngrijire la domiciliu. Cea de-a doua autorizare, în vederea fur-
nizării cursului de calificare 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 mai 
amplu derulat de Fundaţia ruhama, una dintre componentele acestuia fiind evaluarea nevoii de 
recunoaştere profesională a personalului activ în furnizarea serviciilor sociale la nivelul judeţului Bi-
hor. Obţinerea autorizaţiilor pentru furnizarea cursurilor de iniţiere în COnCePerea Şi redaCtarea 
CererilOr de FinanŢare şi perfecţionare în ocupaţia FOrMatOr a venit ca urmare a solicitărilor 
existente pe piaţă, în special în rândul personalului angajat în serviciile administraţiei publice locale.

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 implementat de Centrul de resurse pentru Comunităţile de romi 
Cluj-napoca, în parteneriat cu agenţia naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. În cadrul acestui 
proiect, 2 persoane din cadrul organizaţiei au fost calificate în meseria de agent de ocupare, curs 
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 For-
ţei de Muncă să presteze servicii de informare şi consiliere şi servicii de mediere a muncii pe piaţa 
internă.  

O primă activitate importantă a departamentului a constituit-o crearea Centrului de Mediere, in-
formare şi Consiliere pentru cetăţenii romi din localitatea Ţeţchea. Centrul a fost creat pe baza unui 
contract de prestări servicii încheiat cu agenţia judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor, iar 
obiectul contractului a constat în prestarea serviciilor de mediere, informare şi consiliere profesi-
onală, adresate persoanelor de etnie romă fără un loc de muncă, din localitatea Ţeţchea şi zonele 
limitrofe.

În anul 2008, departamentul Formare Profesională şi servicii de Ocupare al Fundaţiei ruhama a 
înfiinţat Centrul Cariere, un centru de orientare, mediere şi formare profesională pentru tineri. 
Centrul a fost înfiinţat cu sprijin financiar oferit de uniunea europeană prin programul Phare, în 
cadrul proiectului “Cariere. Centru de Orientare, Mediere şi Formare Profesională pentru tinerii 
din judeţul Bihor”, implementat de Fundaţia ruhama, în parteneriat cu agenţia judeţeană de Ocu-
pare a Forţei de Muncă Bihor, Consiliul judeţean Bihor, universitatea din Oradea prin Facultatea de 
Ştiinţe socio-umane şi gsuB germania.

46

Ca
ri

er
e

SC
U

R
T 

IS
TO

R
IC



Mihaela BALACI
beneficiar Centrul CARIERE

Vreau să mulțumesc echipei 
Centrului CARIERE pentru felul 
cum s-a ocupat de mine și nu 
numai. Cursul de agent de vân-
zări a fost unul foarte util și bine 
structurat. Ţin să mulțumesc 
întregii echipe pentru sprijinul 
acordat în timpul cursului și 
după curs, în încercarea de a 
mă ajuta să găsesc un loc de 
muncă. Vă mulțumesc! Mult 
succes în continuare!

PROgRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

Cursuri autorizate

la finalul anului 2008, Fundaţia ruhama deţine autorizări pentru furnizarea de cursuri de formare 
profesională în următoarele domenii:

• Calificare în ocupaţia ÎngrijitOr de BĂtrÂni 
• Calificare în ocupaţia ÎngrijitOr de COPii 
• Calificare în ocupaţia luCrĂtOr sOCial
• Perfecţionare în ocupaţia FOrMatOr
• iniţiere în autOdeZvOltare PrOFesiOnalĂ (COnCePerea Şi redaCtarea CererilOr de 
FinanŢare)
• Însuşirea noţiunilor fundamentale de igienĂ
• specializare în reZOlvarea de PrOBleMe (COMuniCare, Prevenirea aBuZului, suPervi-
Zarea Şi teHniCi alternative În eduCaŢia COPilului)
• specializare în ocupaţia leguMiCultOr
• Perfecţionare în ocupaţia agent vÂnZĂri
• Calificare în ocupaţia seCretar stenOdaCtilOgraF OPeratOr BirOtiCĂ
• specializare în ocupaţia FlOrar-deCOratOr
• Calificare în ocupaţia OPeratOr intrOduCere, validare Şi PreluCrare date
• specializare în ocupaţia agent iMOBiliar 
• Calificare în ocupaţia luCrĂtOr În COMerŢ
• Calificare în ocupaţia OsPĂtar-CHelner luCrĂtOr În aliMentaŢie
• iniţiere în COMPetenŢe inFOrMatiCe
• Calificare în ocupaţia luCrĂtOr În COnstruCŢii
• Perfecţionare în ocupaţia Manager de PrOieCt
• iniţiere în COMPetenŢe antrePrenOriale

la finalul anului 2008, Fundaţia ruhama este în curs de obţinere a autorizaţiei pentru furnizarea 
următoarelor cursuri: 

• specializare în ocupaţia asistent Maternal
• specializare în ocupaţia ÎngrijitOr PersOnal
• specializare în ocupaţia inFirMierĂ
• Perfecţionare în ocupaţia stivuitOrist
• Perfecţionare în ocupaţia eXPert aCHiZiŢii PuBliCe

Cursuri organizate în anul 2008

Pe parcursul anului 2008, departamentul de Formare Profesională şi servicii de Ocupare a desfăşu-
rat 23 de cursuri de formare profesională:

• Patru cursuri de calificare în ocupaţia ÎngrijitOr COPii
• un curs de calificare în ocupaţia ÎngrijitOr BĂtrÂni
• Patru cursuri de iniţiere în autOdeZvOltare PrOFesiOnalĂ (COnCePerea Şi redaCtarea 
CererilOr de FinanŢare)
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• un curs de perfecţionare în ocupaţia FOrMatOr
• două cursuri de calificare în ocupaţia luCrĂtOr În COMerŢ
• un curs de perfecţionare în ocupaţia agent vÂnZĂri
• un curs de perfecţionare în ocupaţia Manager de PrOieCt
• un curs de iniţiere în COMPetenŢe inFOrMatiCe
• un curs de iniţiere în COMPetenŢe antrePrenOriale
• Şapte cursuri de specializare în ocupaţia leguMiCultOr 

dintre aceste cursuri, 15 au fost furnizate gratuit, pentru tinerii cu vârsta între 15 şi 24 de ani, în ca-
drul proiectului “Cariere. Centru de Orientare, Mediere şi Formare Profesională pentru tinerii din 
judeţul Bihor”, implementat de Fundaţia ruhama cu sprijin financiar oferit de uniunea europeană 
prin programul Phare.
astfel, 292 de tineri au beneficiat de cursuri de formare profesională gratuite, de calificare, per-
fecţionarea, specializare sau iniţiere, în vederea completării sau definitivării formării profesionale. 
situaţia tinerilor care au beneficiat de cursuri este următoarea:

• 40 de tineri au absolvit cursul de calificare în ocupaţia luCrĂtOr În COMerŢ;
• 20 de tineri au absolvit cursul de calificare în ocupaţia ÎngrijitOr COPii;
• 31 de tineri au absolvit cursul de iniţiere în autOdeZvOltare PrOFesiOnalĂ (scriere de 
proiecte);
• 17 tineri au absolvit cursul de perfecţionare în ocupaţia agent vÂnZĂri;
• 133 de tineri au absolvit cursul de specializare în ocupaţia leguMiCultOr;
• 21 de tineri au absolvit cursul de iniţiere în COMPetenŢe inFOrMatiCe (Operator calculator);
• 10 de tineri au absolvit cursul de perfecţionare în ocupaţia Manager de PrOieCt;
• 20 de tineri au absolvit cursul de iniţiere în COMPetenŢe antrePrenOriale.

Fiecare curs organizat s-a finalizat cu examen de evaluare, astfel că au fost organizate 21 de exame-
ne, doar unul dintre participanţii la examene fiind declarat respins. două dintre cele două cursuri 
s-au finalizat la începutul anului 2009, moment în care va fi organizat examenul de evaluare.

numărul total al persoanelor care au beneficiat de cursuri este de 359. astfel, au fost eliberate 358 
certificate (o persoană a fost declarată respinsă la examen), după cum urmează:

• 281 de persoane au beneficiat de certificate de absolvire;
• 77 de persoane au beneficiat de certificate de calificare.
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În 2008, Fundaţia ruhama a 
înfiinţat Centrul Cariere, un 
centru de orientare, mediere 
şi formare profesională pentru 
tineri, cu sprijin financiar ofe-
rit de uniunea europeană prin 
programul Phare, în cadrul pro-
iectului “Cariere. Centru de 
Orientare, Mediere şi Formare 
Profesională pentru tinerii din 
judeţul Bihor”, implementat de 
Fundaţia ruhama, în parteneri-
at cu ajOFM Bihor, Consiliul ju-
deţean Bihor, universitatea din 
Oradea şi gsuB germania.

SERVICII DE OCUPARE

Activități desfășurate în anul 2008

În cursul anului 2008, în cadrul departamentului Formare Profesională şi servicii de Ocupare a fost 
înfiinţat Centrul Cariere, al cărui principal obiectiv este creşterea ratei de inserţie pe piaţa muncii 
a tinerilor.

În perioada ianuarie-mai 2008, premergătoare începerii activităţii Centrului Cariere, au beneficiat 
de serviciile de ocupare 7 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. de la începerea activităţii 
Centrului Cariere şi până la finalul anului 2008, au beneficiat de servicii de ocupare un număr 
de 603 persoane, care au fost implicate în activităţi de tipul: informare şi consiliere profesională, 
medierea angajării, întocmire de Cv şi introducerea acestuia în baza de date, job Club şi evaluare 
psihologică.

În cursul anului 2008, 431 de persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesi-
onală constând în furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor. astfel, tinerii 
au fost informaţi cu privire la situaţia locurilor de muncă în prezent şi perspectivă în judeţul Bihor, 
condiţiile de exercitare, salarizare, promovare la un loc de muncă, ocupaţii cerute la piaţa forţei de 
muncă, ocupaţii care nu mai sunt cerute pe piaţa forţei de muncă, drepturile şi obligaţiile angajatu-
lui şi angajatorului, respectarea principiului egalităţii de şanse, respectarea principiului non-discri-
minării, subvenţiile şi facilităţile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor, opor-
tunităţile de pregătire profesională. serviciile de consiliere profesională constau în: identificarea 
traseului ocupaţional (situaţia socială a beneficiarului, studii, experienţă profesională) şi stabilirea 
împreună cu beneficiarul a paşilor ce trebuie parcurşi pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, pentru 
încadrarea în muncă sau pentru înscrierea la un curs de formare profesională.

135 de persoane au beneficiat în cursul anului 2008 de servicii de tip job Club, constând în instru-
ire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă. În cadrul job Club-ului, tinerii îşi însuşesc 
cunoştinţe referitoare la redactarea unui Cv, participarea la interviu, redactarea unei scrisori de 
intenţie, realizarea mapei pentru interviu, redactarea unui anunţ de căutare a unui loc de muncă, 
căutarea activă a unui loc de muncă: presă, internet, depunere Cv la instituţii, organizaţii, etc.

50 de tineri au fost încadraţi în muncă în anul 2008, ca urmare a procesului de mediere, constând în 
potrivirea locurile de muncă disponibile pe piaţă şi nevoile persoanelor care sunt în căutarea unui 
loc de muncă. 30 dintre aceşti tineri au furnizat centrului copii ale contractelor de muncă.

33 de tineri au beneficiat în anul 2008 de evaluare psihologică constând în evaluarea şi autoevalu-
area personalităţii în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităţilor şi a încrederii în sine 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei 
privind propria carieră.

800 de angajatori au fost incluşi în baza de date a centrului, în cursul anului 2008, ca urmare a 
procesului de colectare de date realizat de echipa Centrului Cariere în colaborare cu partenerul 
universitatea din Oradea şi 1.500 de oferte de locuri de muncă au fost promovate prin intermediul 
centrului.
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În a doua parte a anului 2008, Centrul Cariere, în colaborare cu agenţia judeţeană de Ocupare a 
Forţei de Muncă Bihor a organizat Bursa lOCurilOr de MunCĂ Pentru tineri. la bursă au fost 
prezenţi 23 de angajatori şi au fost promovate 468 de oferte de locuri de muncă. de asemenea, au 
participat peste 200 de tineri în căutare de loc de muncă, iar ca urmare a pre-interviurilor dintre 
angajatori şi tineri, peste 80 de tineri au fost selectaţi de angajatori pentru procesul de selecţie de 
personal urmând a participa la interviuri de angajare programate pentru perioada imediat urmă-
toare bursei.

Rezultate departament în perioada 2004-2008

de la începerea activităţii (2004) şi până în prezent, departamentul de Formare Profesională şi ser-
vicii de Ocupare a furnizat cursuri de formare profesională unui număr de 653 de persoane. dintre 
acestea, 285 de persoane au beneficiat de certificate de calificare şi 366 de persoane au beneficiat 
de certificate de absolvire, două persoană fiind declarate respinse ca urmare a participării la exa-
menul de evaluare finală.

departamentul a furnizat un număr de 40 de cursuri, 18 de calificare, 5 de perfecționare, 7 de 
specializare şi 10 de inițiere, persoanele participante la curs provenind atât din rândul instituţiilor 
publice, cât şi din rândul organizaţiilor neguvernamentale şi al persoanelor fizice independente.

Cursurile furnizate în perioada 2004-2008 de departamentul de Formare Profesională şi servicii de 
Ocupare au vizat următoarele domenii:

• 1 curs de perfecţionare în ocupaţia agent vÂnZĂri
• 1 curs de iniţiere în COMPetenŢe antrePrenOriale
• 1 curs de iniţiere în COMPetenŢe inFOrMatiCe
• 3 cursuri de perfecţionare în ocupaţia FOrMatOr
• 7 cursuri de calificare în ocupaţia ÎngrijitOr BĂtrÂni
• 7 cursuri de calificare în ocupaţia ÎngrijitOr COPii
• 7 cursuri de specializare în ocupaţia leguMiCultOr
• 2 cursuri de calificare în ocupaţia luCrĂtOr În COMerŢ
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Testimonial

M.l. 25 de ani, studii medii, s-a prezentat la Centrul Cariere în 
data de 28.08.2008 în vederea găsirii unui loc de muncă în do-
meniul vânzari, ca urmare a falimentării firmei la care a lucrat 
anterior, timp de cinci ani pe postul de casier staţie carburanţi.

serviciile oferite de Centrul Cariere au fost consiliere profesi-
onală, informare cu privire la piaţa muncii, stabilirea traseului 
profesional şi a domeniilor de interes, sprijin în realizarea Cv-
ului, informaţii cu privire la modul de prezentare la interviu, 
etc. 

Procesul de mediere pentru ocupare a constat în depunerea 
candidaturii persoanei şi punerea în legătură cu o firmă anga-
jatoare, în domeniul alimentaţie publică/vânzari, pentru postul 
de şef agenţie comercială, pentru care am considerat candida-
ta ca fiind foarte potrivită, dată fiind experienţa sa anterioară, 
domeniul de interes şi cunoştinţele pe care le deţine.

În urma acestor intervenţii şi a interviului pe care l-a susţinut 
cu angajatorul, M.l. a obţinut postul, începându-şi activitatea 
la data de 18.10.2008 la această primă firmă la care şi-a depus 
candidatura.
În vederea monitorizării post-angajare, am realizat vizite la lo-
cul de muncă, am avut discuţii cu M. l. privind acomodarea, 
relaţionarea cu colegii şi superiorii, posibilitatea de a respecta 
orarul şi de a duce la bun sfârşit sarcinile, concluzionând că 
beneficiara s-a integrat cu succes la noul loc de muncă.

• 2 cursuri de calificare în ocupaţia luCrĂtOr sOCial
• 1 curs de perfecţionare în ocupaţia Manager de PrOieCt
• 8 cursuri de iniţiere în sCriere de PrOieCte

de la începerea activităţii 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 830 
persoane, dintre acestea 106 fiind angajate.
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Proiectul „educaţie pentru angajarea civică a comunităţilor de romi” este implementat de agenţia 
de dezvoltare Comunitară „Împreună” Bucureşti, şi cuprinde un număr de 60 de comunităţi de romi 
sărace din 3 regiuni ale ţării (nord – vest, Centru şi sud). Pentru regiunea nord – vest, Bihor parte-
ner 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 obligatorii de învăţământ 
primar şi la îmbunătăţirea capacităţii cetăţenilor romi de a participa la procesul decizional  în cadrul 
propriilor comunităţi. În perioada 2007-2008, în 16 comunităţi de romi din judeţul Bihor se va des-
făşura procesul de facilitare în vederea creşterii participării şcolare a copii lor romi în învăţământul 
primar şi creşterea capacităţii cetăţenilor romi de participa la procesul decizional. 
În anul 2008 s-a deafăşurat a doua etapă de facilitare, în 8 localităţi din judeţul Bihor: aleşd, vadu 
Crişului, Bogei, Cheţ, gepiş, telechiu, ioaniş, grui în perioada aprilie - iunie 2008. 5 facilitatori din 
judeţul Bihor instruiţi de agenţia de dezvoltare Comunitară „Împreună” Bucureşti şi Fondul român 
de dezvoltare socială au realizat procesul de facilitare

Rezultate obținute
• 25 de părinți în structurile de părinţi la nivelul şcolii, din cele 8 localități facilitate;
• comunitatea a stabilit relaţii de colaborare informale sau formale cu instituţiile locale;
• constituirea a 5 noi grupuri de Inițiativă Locale;
• 6 întâlniri de instruire despre programul Şcoala Părinţilor: cadre didactice, lideri romi şi tineri 
romi;
• 11 de persoane beneficiare de sesiuni de instruire şi formare în programul Şcoala Părinţilor;
• 96 de membri din comunitate fac parte din grupurile de iniţiativă locale;
• derularea programului „Şcoala Părinţilor” în 5 din cele 8 localităţi facilitate - vadu Crişului, 
gepiş, Bogei, Cheţ, grui;
• 9 întâlniri propriu-zise cu părinţii;
• 93 de părinți au participat la întâlnirile cu părinţii din cadrul programului Şcoala Părinţilor;
• finanţarea programului „Şcoala Părinţilor” de către primăria Budureasa pentru activitatea 
desfăşurată la şcoala din grui;
• peste 400 de copii asistaţi;
• 3 întâlniri ale autorităţilor / instituţiilor publice şi private pe plan local;
• 24 de participanți la întâlnirile autorităţilor / instituţiilor publice şi private pe plan local (repre-
zentanţii primăriei, poliţiei, medici de familie, experţi locali romi);
• implicarea a 2 experți locali romi în mobilizarea comunităţii şi invitarea părinţilor la întâlniri;
• interes din partea comunităţii locale reprezentată de grupurile de iniţiativă locale în vederea 
mobilizării părinţilor pentru a participa la întâlniri;
• participarea părinţilor în activităţile interactive din cadrul întâlnirilor;
• creşterea frecvenţei şcolare a copiilor în ultima lună de an şcolar 2007-2008, creştere confir-
mată de şcoala din grui şi Cheţ;
• 16 cadre didactice implicate în programul Şcoala Părinţilor;
• 8 cadre didactice în reţeaua judeţeană a Cadrelor didactice pentru educaţie incluzivă;
• întocmirea a 8 planuri educaționale, unul pentru fiecare localitate;
• agrearea planurilor educaţionale de către autorităţile locale;
• informare şi consilierea comunităţilor rome despre importanţa participării şcolare a copiilor;
• informarea comunităţilor despre programul guvernamental “euro 200”;
• informarea comunităţilor despre locurile speciale pentru romi în licee, saM şi universităţi.
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tânăr de 19 ani, bolnav psihic, 
nu a avut niciodată act de iden-
titate. a fost nevoie de întocmi-
rea unui dosar de primă înre-
gistrare, caravana actelor fiind 
singurul mod de soluţionare a 
cazului. nu a ieşit niciodată din 
comunitate, din familie. a fost 
adus la caravană, pe o distanţă 
de 200 m, după lungi discuţii. 
tuturor persoanelor aflate în 
preajmă li s-a recomandat să 
facă linişte, pentru a nu-l spe-
ria. a plâns, a întins foarte 
greu mâna pentru amprentare. 
acum are act de identitate, cu 
care se va înscrie la medic, va 
obţine grad de handicap, medi-
camente şi ajutor social.

ACTE DE IDENTITATE, STARE CIVILĂ ȘI PROPRIETATE
PENTRU PERSOANE DE ETNIE ROMĂ DIN jUDEțUL BIHOR

În perioada ianuarie-decembrie 2008, Fundaţia ruhama în parteneriat cu Consiliul judeţean - au-
toritatea teritorială de Ordine Publică Bihor, direcţia de evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor, 
instituţia Prefectului prin Biroul judeţean pentru romi, inspectoratul de Poliţie al judeţului Bihor, 
sPCleP aleşd, sPCleP Marghita, sPCleP săcueni, sPCleP valea lui Mihai, sPCleP Beiuş, sPCleP Ştei, 
sPCleP salonta şi sPCleP Oradea, a derulat activităţi de sprijin pentru persoanele rome fără acte de 
identitate, stare civilă şi proprietate, în vederea obţinerii acestor documente. Persoanele rome din 
peste 47 de unități teritorial administrative din judeţul Bihor (aleşd, Batăr, Balc, Budureasa, Budu-
slău, Bălnaca (com. Şuncuiuş), Bogei (com. tăuteu), Beznea (com. Bratca), Cefa, Cheriu, Cheţ (ora-
şul Marghita), Ciumeghiu, Cubulcut (oraş săcueni), Curtuişeni, dobreşti, diosig, Finiş, gepiş (com. 
lăzăreni), gepiu, girişul de Criş, glimea, grui, Hidişelul de sus, ineu, ioaniş, lugaşu de jos, Oradea, 
Ortiteag (com. Măgeşti), Oşorhei, Oşand, Popeşti, rieni, salonta, săcueni, sălacea, sânnicolaul de 
Munte, sânnicolau român, sântelec (com. Hidişelul de sus), Şilindru (com. Şimian), tămaşda (Com. 
avram iancu), tăşad, tarcea, Ţeţchea, telechiu, tinca, tileagd, vadu Crişului, văşad (com. Curtui-
şeni), au fost susţinute pentru obţinerea certificatelor de naştere, înregistrarea tardivă a copiilor 
care au peste 1 an şi nu au certificat de naştere, cărţi de identitate şi alte acte care să permită per-
soanelor să-şi exercite drepturile pe care le au în calitate de cetăţeni români.

Prin intermediul celor două proiecte Phare intitulate KON SEM ME? (Cine sunt eu ?) Facilitarea 
obținerii actelor de identitate, stare civilă și proprietate de către cetățenii romi din județul Bihor, 
Fundaţia ruhama împreună cu partenerii săi a urmărit să îmbunătăţească situaţia romilor din ju-
deţul Bihor în vederea promovării incluziunii sociale a romilor care nu au acces la serviciile publice 
sau pe piaţa muncii, prin reducerea semnificativă a numărului romilor fără acte de identitate şi/sau 
stare civilă din comunităţile ţintă şi facilitarea obţinerii actelor de proprietate pentru terenurile şi 
locuinţele romilor acolo unde primăriile locale se implică în proiect.

Fundaţia ruhama a demarat această acţiune de anvergură cu sprijinul financiar al uniunii europene 
şi al guvernului româniei, în cadrul programului Phare 2005, accelerarea implementării strategiei 
naţionale pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor.

Obiectiv general
• Îmbunătăţirea situaţiei romilor din judeţul Bihor în vederea promovării incluziunii sociale a 
romilor care nu au acces la serviciile publice sau pe piaţa muncii.

Obiective specifice
• reducerea semnificativă cu 90% a numărului romilor fără acte de identitate şi/sau stare civilă 
în cele 30 comune și orașe țintă.
• Facilitarea obţinerii a minimum 400 de acte de proprietate pentru terenurile şi locuinţele 
romilor în cele 30 comune şi oraşe ţintă.
• Facilitarea accesului la servicii publice şi la piaţa muncii pentru persoanele de etnie romă care 
sunt excluse de la aceste beneficii sociale.
• Formarea de parteneriate şi lucrul în echipă între sectorul public şi cel neguvernamental.
• elaborarea, testarea şi implementarea unui model de lucru sustenabil pe termen lung, care să 
asigure continuitatea procesului de facilitare a obţinerii actelor de identitate.
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• persoane de etnie romă fără acte de stare civilă din 30 comune/oraşe 
• persoane de etnie romă fără acte de identitate din 30 comune/oraşe
• persoane de etnie romă fără acte de proprietate din 30 comune/oraşe
• persoanele de etnie romă din 30 comune şi oraşe

Beneficiari direcți ai celor 2 proiecte:
• peste 800 de persoane de etnie romă fără acte de stare civilă
• peste 800 de persoane de etnie romă fără acte de identitate
• peste 400 de persoane de etnie romă fără acte de proprietate

Beneficiari indirecți:
• peste 8.000 de persoane de etnie romă din arealul nordic al judeţului Bihor
• 15 administraţii publice locale din arealul nordic al judeţului Bihor
• aproximativ 50 de comunităţi locale din arealul nordic al judeţului Bihor
• peste 8.000 de persoane de etnie romă din arealul sudic al judeţului Bihor
• 15 administraţii publice locale din arealul sudic al judeţului Bihor
• aproximativ 50 de comunităţi locale din arealul sudic al judeţului Bihor

Activități realizate în cadrul celor 2 proiecte: 
• Întâlnirea de lucru a membrilor Consorţiului de parteneri pentru pregătirea proiectului şi ela-
borarea strategiei de implementare;
• Formarea şi instruirea echipei de teren şi a reprezentanţilor sPCleP;
• analiza estimativă a numărului de cetăţeni romi fără acte din locaţiile ţintă;
• implicarea autorităţilor locale în desfăşurarea proiectului;
• Facilitarea eliberării actelor de stare civilă, de identitate şi de proprietate;
• Campanie de conştientizare cu privire la importanţa actelor de identitate;
• acţiuni de lobby pe lângă primării pentru angajarea unui expert pe problemele romilor;
• acordarea de asistenţă cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii drepturilor civice şi so-
ciale şi accesării serviciilor publice;
• Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectului.

Rezultate obţinute:
• 3 sesiuni de instruire ale echipei de facilitatori pentru fiecare proiect, în ceea ce priveşte 
metodologia şi practicile de teren în obţinerea actelor şi metode şi tehnici de abordare a comu-
nităţilor de romi şi a autorităţilor publice locale în domeniul actelor;
• analiza estimativă a numărului de cetăţeni romi fără acte din localităţile ţintă;
• au fost informate şi consiliate 5.123 persoane cu privire la importanta actelor de identitate şi 
stare civilă;
• au fost formulate cereri de ofertă de preţ de la specialişti în vederea întocmirii actelor de 
proprietate;
• au avut loc negocieri cu primăriile care doresc să se implice activ în facilitarea obţinerii actelor 
de proprietate prin clarificarea situaţiei judiciare a terenurilor, estimarea costurilor şi implicarea 
financiară a autorităţilor locale în demersul pentru obţinerea titlului de proprietate;
• Campanie de informare şi consiliere în comunităţile de romi cu privire la importanţa actelor 
de identitate şi acordarea de asistenţă cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii drepturilor 
civile şi sociale şi accesării serviciilor publice în care au fost informate peste 5.000 de persoane;
• 55 de localități în care s-a lucrat;
• aproximativ 100 de persoane asistate în vederea obţinerii dreturilor civice şi sociale şi acce-
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studiu de caz

- 9 copii de vârstă şcolară din 
săcueni neînregistraţi
- s-au întocmit dosarele pentru 
înregistrarea tardivă a naşterii
- în baza unei solicitări din par-
tea Fundaţiei ruhama către li-
ceul “Petofi sandor” săcueni, 
copiii au fost înscrişi la şcoală
- în prezent sunt în clasa i
- frecventează şcoala 
- vor avea drept la alocaţie
- vor fi înscrişi la medicul de fa-
milie
- vor fi trecuţi în registrul ma-
tricol
- vor avea identitate.

sării serviciilor publice:
o 29 copii au fost înscrişi la şcoală după obţinerea actelor;
o 5 copii aflaţi la limita vârstei de şcolarizare au fost înscrişi în clasa i;
o 2 copii au obţinut alocaţia de stat;
o 88 de persoane au fost înscrise la medicul de familie;
o 20 de tineri din săcuieni au participat la cursurile de formare profesională ale Centrului 
Cariere, în urma obţinerii actului de identitate;

• 559 gospodării aflate în lucru - spre finalizare - în vederea punerii in legalitate asupra terenu-
rilor:

o peste 100 în Budureasa (declaraţii notariale pentru notarea caselor, obţinerea certificatu-
lui fiscal, întocmirea schiţelor cadastrale, depunerea documentelor la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate imobiliară);
o peste 100 în Șoimi (schiţe cadastrale, adeverinţe de la primărie care atesta construcţia, 
certificate fiscale, depunerea documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară);
o peste 30 în Ciumeghiu (schiţe cadastrale, adeverinţe de la primărie care atesta construcţia, 
certificate fiscale, depunerea documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară);
o 9 în Cefa (întăbularea gospodăriilor pe baza titlului de Proprietate);
o peste 180 în Aleșd (declaraţii notariale pentru notarea caselor, obţinerea certificatului fis-
cal, întocmirea schiţelor cadastrale, depunerea documentelor la Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate imobiliară);
o peste 70 în Săcueni (schiţe cadastrale, adeverinţe de la primărie care atesta construcţia, 
certificate fiscale, depunerea documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară);

• 27 de caravane organizate împreună cu direcţia de evidenţă a Persoanelor şi serviciile Publice 
Comunitare locale de evidenţa Persoanelor:  

o identificarea persoanelor fără acte;
o Planul de acţiune;
o Întocmirea dosarelor;
o verificarea dosarelor de către sPCleP;
o Obţinerea adeverinţei de spaţiu sau a documentului justificativ care atestă spaţiul;
o prin caravane s-au rezolvat 144 de acte la suplacu de Barcău, 88 de acte la roşiori, 33  de 
acte la diosig, 20 la Cherechiu, 15 la târguşor, 15 la Cubulcut, 15 la sânicolau de Munte, 10 
la tulca ş.a.m.d.

• 3 vizite în comunităţi cu membrii atOP, în diosig, săcueni şi aleşd; 
 

• Au fost soluționate 1.777 de cazuri de persoane cu probleme în ceea ce privește actele de 
identitate și stare civilă, după cum urmează:

o 819 certificate de stare civilă obţinute;
o 890 cărți de identitate obţinute;
o 67 dosare depuse la instanţă pentru înregistrarea tardivă a naşterii (dintre care 19 finaliza-
te cu certificat de naştere).
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POLITICI PUBLICE şI ADVOCACY

În data de 14 martie 2008, Biroul de Consiliere pentru Cetățeni Oradea, în parteneriat cu Asociația 
Pro Democrația, club Oradea a organizat o dezbatere cu privire la câteva propuneri de modificare a 
legii 416/2001, privind venitul minim garantat şi a legii 116/2002, privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, propuneri colectate din munca echipei Fundaţiei ruhama în activităţi de asis-
tare a persoanelor defavorizate din judeţul Bihor:

• Prevederea în legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a acor-
dării burselor de şcolarizare nu numai pentru persoanele care urmează programe de alfabeti-
zare, ci pentru toate persoanele care sunt cuprinse în programele de alfabetizare, recuperare 
şcolară şi de tip “Şansa a doua”;

• Prevederea în legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă a unui stimulent financiar pentru persoanele provenind din rândul populaţiei 
fără calificare, inactivă pe piaţa muncii, sau pentru persoane  beneficiare de venit minim garan-
tat. suma acordată acestor persoane se  va reduce gradul pe perioada a 4 – 5 ani,  concomitent 
cu obţinerea de către grupul ţintă de calificări, recalificări şi competenţe profesionale,  ceea ce le 
va permite în final obţinerea unui salariu mediu atractiv şi  stimulativ, în comparaţie cu ajutorul 
social care conduce la dependenţa de sistem. În cele mai multe cazuri venitul minim garantat 
creează dependenţă, iar suma de bani care constituie acest venit este sensibil egală cu veniturile 
obţinute de o persoană care se va fi încadrat în muncă.

Ca urmare a întâlnirii din luna martie 2008 cu Parlamentarii din judeţul Bihor, un birou parlamentar 
a preluat prima propunere de modificare legislativă, astfel că în luna aprilie a înaintat-o spre apro-
bare Camerei deputaţilor. 

un rezultat deosebit constatat în anul 2008 este schimbarea unei legi începând cu luna martie 
2008, Parlamentul româniei a aprobat legea 51/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 8 din legea 
416/2001 privind venitul minim garantat, prin care bursele de studii și sprijinul financiar oferit prin 
programul „Bani de liceu” nu se iau în considerare la stabilirea venitului net lunar. iniţiativa de 
sesizare şi de fundamentare a modificării acestei legi aparţine Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni 
Oradea şi a fost preluată de un parlamentar de Bihor.

64

PO
li

ti
Ci

 P
u

Bl
iC

e 
şi

 a
d

vO
Ca

Cy









VIZIUNE

Fundația Ruhama - principalul partener civic al actorilor publici şi 
companiilor reprezentând la cel mai înalt nivel interesele cetățenilor.

MISIUNE

Fundația Ruhama este o organizație neguvernamentală, non-
profit şi apolitică, înființată în anul 1996. Fundația Ruhama este o 
organizație expert în domeniul social, cu o echipă interdisciplinară 
care dezvoltă programe şi servicii răspunzând nevoilor sociale ale 
grupurilor şi comunităților vulnerabile din regiune pentru creşterea 
calității vieții 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

FINANțATORI 

uniunea europeană prin programele Phare 
roma education Fund, Budapesta 
Consiliul judeţean Bihor 
Consiliul local Oradea 
Ministerul Muncii, Familiei şi egalităţii de şanse 
agenţia judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor 

PARTENERI şI COLABORATORI 

Autorități publice la nivel central 

agenţia naţională pentru romi - anr 
Fondul român de dezvoltare socială - Frds 
Ministerul Muncii, Familiei şi egalităţii de şanse - MMFes
Ministerul educaţiei, Cercetării şi tineretului - MeCt 

Autorități publice la nivel local 

administraţia socială Comunitară Oradea 
agenţia judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor 
autoritatea  teritorială de Ordine Publică Bihor 
avocatul Poporului Bihor 
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 
Colegiul tehnic “Mihai viteazul” Oradea
Consiliul judeţean Bihor 
Consiliul local Oradea 
direcţia de evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor 
direcţia de evidenţă a Persoanelor a Muncipiului Oradea 
direcţia de Muncă, solidaritate socială şi Familie Bihor 
direcţia generală de asistenţă socială şi Protecţia Copilului Bihor 
Facultatea de ştiinţe socio umane din cadrul universităţii din Oradea 
grădiniţa nr. 26, Oradea 
grup şcolar “alexandru Borza”, Cluj napoca 
inspectoratul judeţean de Poliţie Bihor 
inspectoratul şcolar al judeţului Bihor 
inspectoratul teritorial de Muncă Bihor 
instituţia Prefectului - judeţul Bihor 
Penitenciarul Oradea 
Poliţia de Proximitatea Oradea 
Primăria Comunei avram iancu 
Primăria Comunei Balc
Primăria Comunei Batăr
Primăria Comunei Bratca
Primăria Comunei Budureasa
Primăria Comunei Buduslău
Primăria Comunei Cefa
Primăria Comunei Ciumeghiu
Primăria Comunei Curtuişeni
Primăria Comunei diosig
Primăria Comunei dobreşti
Primăria Comunei Finiş
Primăria Comunei gepiu
Primăria Comunei girişul de Criş
Primăria Comunei Hidişelul de sus
Primăria Comunei ineu
Primăria Comunei lăzăreni
Primăria Comunei lugaşu de jos
Primăria Comunei Măgeşti
Primăria Comunei Oşorhei 
Primăria Comunei Popeşti
Primăria Comunei rieniD
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Primăria Comunei sânnicolau român
Primăria Comunei sălacea
Primăria Comunei şimian
Primăria Comunei şuncuiuş
Primăria Comunei tarcea
Primăria Comunei tăşad
Primăria Comunei tăuteu
Primăria Comunei tileagd
Primăria Comunei tinca
Primăria Comunei Ţeţchea
Primăria Comunei vadu Crişului
Primăria Municipiului salonta 
Primăria Oraşului aleşd 
Primăria Oraşului Marghita 
Primăria Oraşului săcuieni 
serviciu judeţean de ambulanţă 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor aleşd 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor Beiuş 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor Marghita 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor salonta 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor săcueni 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor ştei 
serviciul Public Comunitar local de evidenţa Persoanelor valea lui 
Mihai 
spitalul Clinic Municipal „dr. gavril Curteanu”
universitatea din Oradea 

ONg-uri la nivel local 

asociaţia acţiunea Felix
asociaţia ajutor Creştin tinca
asociaţia anima Caritabila
asociaţia asistenţilor sociali Crişana
asociaţia Caritas Catolica
asociaţia Caritas eparhial
asociaţia deficienţilor locomotori
asociaţia down
asociaţia Handicapaţilor Psihici
asociaţia pentru intervenţie timpurie thysia
asociaţia Pro Christo et ecclesia
asociaţia sOs autism Bihor 
asociaţia ramiluck
asociaţia surzilor din românia
Casa de ajutor reciproc a Pensionarilor Oradea 
Fundaţia română pentru Copii, Comunitate şi Familie 
Fundaţia agape sălard
Fundaţia albin
Fundaţia Barnaba

Fundaţia Bet-Hanan
Fundaţia Caritas Centru social sf. ştefan sâniob
Fundaţia Casa Copilului şi tineretului aleşd
Fundaţia Casa Minunată
Fundaţia Creştină eliM
Fundaţia Csillagvaros
Fundaţia de scleroză Multiplă
Fundaţia dorcas - CC Betania
Fundaţia ecclesia Mater
Fundaţia egykori iskalament alapitvany
Fundaţia emanuel speranţa româniei
Fundaţia People to People
Fundaţia Poarta Bucuriei
Fundaţia Pro deo
Fundaţia theranova
Fundaţia viaţă nouă pentru Copii
societatea de scleroză Multiplă
suPHar
uniunea Femeilor Bihor
uniunea judeţeană a Pensionarilor Bihor
asociaţia liman
asociaţia Mustard seed
asociaţia smiles
Fundaţia Casa
Fundaţia el sadai

ONg-uri la nivel național 

academia de advocacy, timişoara 
agenţia de dezvoltare Comunitară „Împreună”, Bucureşti
amare rromentza, Bucureşti
asociaţia pentru drepturile Pensionarilor din românia, Bucureşti 
asociaţia Pro democraţia
asociaţia Şanse egale, Zalău
Centrul de resurse pentru Comunităţile de romi, Cluj napoca
romani Criss, Bucureşti 
Fundaţia pentru dezvoltarea societăţii Civile, Bucureşti 

ONg-uri la nivel internațional 

Chance B association, austria 
gesellschaft fur sociale unternehmensberatung mbH, germania 
spolu international Foundation, Olanda
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COMPANII

Cofetăria scala, Oradea
Kangoroo land, Oradea 
sC dacardi impex srl, Oradea
sC Zahărul Oradea sa 

REțELE şI COALIțII 

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 neguvernamentale 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 

CONSILIUL DIRECTOR 

Marian daragiu 
alin duMitru 
ioana tirB 

ANgAjAțI 

adela Hus - consilier psihologic 
alexandru BalOg - lucrător social 
alina COtuna - asistent executiv 
ana Maria turCaş - consilier juridic 
anca ardelean - contabil 
attila jereMias - asistent dC
Camelia BanCse - coordonator servicii 
Călin niCuşOr - asistent dC  
Ciprian tOrj - senior consultant 
Claudia rOgOjan - asistent formare 
dacian ivaşCa - operator date 
daniel Bredet - asistent dC 
daniela tutOs - coordonator dC 
elisabeta tiMar - asistent administrativ 
gabor gOndOs - kinetoterapeut 

ildiko OlaH - asistent medical 
ileana uivarOşi - îngrijitor 
larisa Birta - coordonator training 
ludovic „Marinel ” teglaş - asistent dC 
Marghit CsarnO - îngrijitor 
Maria ardelean - director economic 
Maria BĂjenaru - îngrijitor 
Marian daragiu - preşedinte 
Monica MartOn - manager BCC 
Monica MiHuŢ - asistent social 
Monica silagHi - asistent dC  
Monica suCiu - director Cariere 
tina daragiu - director executiv 
Călin BOCOr - kinetoterapeut 
ioana taMaş - asistent administrativ 

COLABORATORI 

adina MiCula 
adrian HatOs 
alin duMitru
ana Maria FrÂntu 
ana Muntean
andreea Cristina teglaş 
Bianca COjOCariu 
Camelia-eleonora PaşCui
Claudia aniela MiCula
Claudia nastasia Oşvat
Cristina MinCulesCu
Csaba tutOs
dan tiberiu suCiu
dana vereş
delia rOgOjan 
delia-dana galiş
dora negruŢiu
elena vÂneaŢĂ 
emilia Marian
erika nagy 
eva FerenCZi 
Florentina diCu
Florentina HirOdea 
gabriela laZĂr
ibolya lungu
ioan FiliPaş
ioan Mateaş
ioan POP
ioana amelia gĂvruŢa 
ioana Corina laZĂrD
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ionuţ şerBan 
iustina Xenia varga 
jana MitrOvan 
jana trusCĂ 
liana BĂlan
laura legian
leontina rOgOjan
lucia Pantea
Mirela tOnCeanu
natalia MĂlan
nicoleta Ciule
nicoleta ramona taCiuleŢ
Olivia Mirela Berinde 
Ovidiu stelian POPa
radu FOgaŞ
radu-valerian OnCHiş
reti Bela
simona vlaş 
tiberiu-ladislau sZaBO

CONTACTE

Adresa de corespondență  
Fundaţia ruhama
B-dul gen. Magheru nr. 21, ap. 154
410057 Oradea, romania
tel./fax: +40 259 456 180
email:   fundatia@ruhama.ro
Web: www.ruhama.ro

Centrul Educațional pentru Romi
str. universităţii 5, Campus ştiinţe socio-umane, Oradea

Centrul CARIERE
str. universităţii nr. 4, Oradea
email:  cariere@ruhama.ro
Web:  www.carierebihor.ro

Biroul de Consiliere pentru Cetățeni Oradea 
B-dul gen. Magheru nr. 21, ap. 154, Oradea
tel./fax: +40 259 479 454
email:  consiliere@ruhama.ro 
on-line: http://www.ruhama.ro/ro/servicii-sociale/biroul-de-consil-
iere-pentru-cetateni-oradea 

Dispecerat Servicii de Îngrijire la Domiciliu 
B-dul gen. Magheru nr. 21, ap. 154, Oradea
tel./fax:  +40 259 479 454
email: ingrijire@ruhama.ro 

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
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