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povesteA până AcUM

 S-au împlinit 14 ani de când ideea Fundaţiei Ruhama a prins viaţă. Dacă este să 
asemuim durata aceasta cu o viaţă de om, am putea spune că, după ce nou-născutul a 
învăţat să meargă, a deprins arta comunicării şi a învăţat lecţiile la şcoala vieţii, Fundaţia 
Ruhama a ajuns un tânăr care priveşte lumea matur şi plin de energie şi de speranţă. 
Aripile sunt întinse şi acţiunile demarate dau rod, fructificând dăruirea şi perseverenţa 
anilor.
Deja putem vorbi de o experienţă care ne ajută să discernem esenţialul, dar ne şi previne că 
sarcina pe care ne-am asumat-o nu este una simplă. Problemele pe care le-am constatat 
şi pe care le-am abordat în cadrul programelor noastre, fac parte din cadrul mai larg al 
problemelor lumii, iar rezultatele obţinute, oricât de pozitive şi dătătoare de speranţă, nu 
sunt încă decât succese parţiale, care se cer consolidate.
Lecţia principală a acestor ani este, pe de o parte, că totul este mult mai complex decât 
pare, dar, pe de altă parte, că nu suntem singuri. Suntem înconjuraţi de oameni care 
privesc, ca şi noi, viitorul cu încredere şi care, pe măsură ce-i întâlnim, devin aliaţi de 
nădejde. Lucrând împreună, totul capătă substanţă şi, chiar dacă unul mai şchioapătă, 
mai oboseşte sau mai rătăceşte drumul, ceilalţi îl susţin şi păşim înainte. Mereu înainte!
Am sprijinit persoane care au nevoie de ajutor şi am descoperit că mulţi au nevoie de 
sfaturi. Am sfătuit şi îndrumat oameni şi am aflat că mulţi au nevoie să-şi completeze 
educaţia şi formarea profesională. Aşa am ajuns în şcoli şi am găsit acolo mulţi elevi 
care au probleme să se integreze. Au probleme cu şcoala pentru că trăiesc în comunităţi 
defavorizate, în care chiar şi cele mai simple lucruri - hrana, adăpostul sau igiena - sunt 
probleme majore.
Cu cât încercam să rezolvăm mai multe, cu atât descopeream noi şi noi probleme şi noi 
oameni care depind de ajutorul semenilor lor. Probleme cu mult peste posibilităţile 
oricărei fundaţii. Probleme care necesitau o reală cooperare la nivelul întregii comunităţi 
respective.
Aşa am ajuns să demarăm acţiuni de conştientizare, de informare, de organizare, de 
coordonare şi sprijin a toturor celor implicaţi. Au fost cazuri când structuri întregi au trebuit 
create de la zero. Sunt cazuri în care încă ne întrebăm de unde ar fi mai bine să-ncepem. 
Dar, am descoperit o mulţime de oameni inimoşi şi dornici a fi parte la efortul de a 
îndrepta lucrurile. Poate că ce-am realizat până acum e doar o picătură într-un ocean de 
probleme. Dar, chiar dacă mai avem mult de lucru, ştim că se poate! Împreună cu echipa şi 
cu colaboratorii noştri, împreună cu ceilalţi oameni, unul câte unul din lucrurile strâmbe 
din lume, pot fi îndreptate.
Suntem convinşi că suntem pe drumul cel bun! 
În paginile acestui Raport anual veţi găsi detalii despre activitatea noastră. Lucrarea de 
faţă este mai puţin o dare de seamă. Este, mai degrabă, o mână întinsă către alţii care 
gândesc ca noi. Fie că vorbim de alte ONG-uri, de instituţii sau organizaţii de orice fel sau 
chiar de simpli oameni care vor să construiască o lume mai bună, toţi împreună putem 
reuşi cu mult peste aşteptările fiecăruia.

mArIAN DArAgIU 

sociolog
Preşedinte, 
Fundaţia ruhama
30 de colegi din Fundația Ruhama, împreună 
cu 70 de colaboratori ai organizației, și-au 
concentrat efortul și în anul 2010 pentru a 
răspunde cât mai bine nevoilor socio-economice 
ale populației dezavantajate spre care ne-am 
îndreptat atenția pe parcursul întregului an. Ne-
am apropiat și am sprijinit și anul acesta peste 
130 de persoane vârstnice aflate în nevoi, peste 
700 de persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, tineri care au abandonat școala, copii 
proveniți din familii aflate în situație de sărăcie 
severă, familii fără locuințe sau care trăiesc în 
cocioabe sărăcăcioase, comunități pentru care 
apa potabilă, trotuarul, curentul electric sau… 
speranța rămân noțiuni despre care au auzit, 
dar cu care nu au avut plăcerea să se întâlnească 
personal. În anul 2010, peste 8.500 de copii și-
au exercitat dreptul la educație, și fără să știe, 
dreptul de a spera la o viață mai bună decât 
aceea a propriilor părinți. Peste 8.500 de copii 
săraci, romi, maghiari sau români, au beneficiat 
de hăinuțe călduroase pentru a merge la școală, 
iar pe parcursul anului școlar, zilnic, au primit 
câte un sandviş pentru a rămâne o oră sau două 
în plus, să mai recupereze din decalajul celor 
două lumi. O lume în care trăiesc azi, sumbră, 
înnegrită de funinginea de la lămpile de petrol 
atârnate de tavanele cocioabelor situate la 
marginea comunității și o lume mai bună 
despre care le spunem că le aparține în egală 
măsură și lor. Doar neîncrederea din privirile lor 
și teama că glumim când le vorbim despre viitor, 
ne determină să mergem mai departe. Și totuși, 
în Forumul Tinerilor Romi al Fundației noastre, 
studenți romi și ne-romi gândesc împreună 
strategii de dezvoltare comunitară, lideri romi 
și neromi dezbat mai argumentat decât altă 
dată problemele comunităților, iar autoritățile 
locale manifestă mai multă disponibilitate 
și preocupare. Există un viitor spre care ne 
îndreptăm cu încredere. Ne dorim ca anul 
2012 să aducă mai multă bunăstare în rândul 
grupurilor vulnerabile și un spirit civic pro-activ 
în rândul comunităților vulnerabile.
4.498 de copii și adulți au fost sprijiniți în anul 
2010 prin intermediul programelor noastre 
în județul Bihor. Iar la nivel național 27.866 
de persoane, copii și adulți, au beneficiat de 
programe socio-educaționale prin intermediul 
parteneriatului Fundației Ruhama cu Ministerul 
Educației.
Doresc pe această cale să mulțumesc colegilor 
din Fundația Ruhama pentru munca depusă în 
acest an, pentru devotamentul și tenacitatea 
cu care cred în misiunea Fundației Ruhama. 
Doresc să le mulțumesc colegilor din cadrul 
organizațiilor neguvernamentale pentru 
colaborare, sprijin și consultări. Doresc să le 
mulțumesc reprezentanților admnistrațiilor 
publice locale (primari, consilieri locali, 
consilieri judeteni), și reprezentanților din 
cadrul serviciilor deconcentrate, colegilor din 
cadrul administrației publice centrale pentru 
colaborare și disponibilitate, pentru răspunsuri 
și pentru munca concertată în folosul populației 
dezavantajate și nu numai.

Pentru că ne pasă!Pentru că ne pasă!
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ecHipA RUHAMA

Colegi
Adela HUS – consilier psiholog
Alexandru BALOG – lucrător social 
Alexandru TIRB – secretar 
Alina COTUNA – asistent executiv 
Ana Maria TIRPE – îngrijitor 
Ana Maria TURCAŞ – consilier juridic 
Ana NEMES – îngrijitor 
Attila JEREMIAS - facilitator
Camelia BANCSE – coordonator servicii
Călin BOCOR – kinetoterapeut 
Ciprian TORJ – senior consultant 
Daniel BREDET – facilitator
Daniela TUTOS – coordonator
Diana NEGRUTI – educator
Diteo TYTYMCE – asistent social 
Eliza NIŢĂ – asistent social
Erzsebet MAGDACS – îngrijitor
Eva BADAR - îngrijitor
Florina LINGURAR - facilitator
Gabriela CIUCUR - director economic
Ionuţ ŞERBAN -asistent social
Iuliana SECSI - lucrător social
Iustina VARGA - secretar
Jana TRUŞCĂ - lucrăror social
Kristina VARADI - îngrijitor
Lorena SAVA - psiholog
Ludovic TEGLAŞ - asistent DC 
Marghit CSARNO - îngrijitor
Maria BĂJENARU - îngrijitor
Maria CRĂCIUN - îngrijitor
Monica SUCIU - coordonator
Nadir SEICHE - secretar administrativ
Nicoleta DOMOCOŞ - asistent program
Ramona TĂCIULEŢ- consilier
Tina DARAGIU - director executiv

tINA DArAgIU 

Cred cu tărie în potențialul oamenilor!
Mult respect și mulțumiri colegilor mei care m-au inspirat și în 2010, m-au  
învățat lecții și principii de viață, m-au uimit prin inteligența, prin dăruirea 
și iubirea manifestată. 
Considerație față de partenerii organizației noastre pentru modul în care 
girează cu încredere și implicare munca depusă pentru a reduce diferențele,  
lipsurile, neîncrederea ori lipsa de speranță a oamenilor pentru care Fundația 
Ruhama există.

ANA-mArIA tUrCAș 

Majoritatea oamenilor văd doar latura mercantilă a meseriei de jurist. La 
Fundația Ruhama însa, am descoperit un mod original de a profesa. 
Consultanța pro-bono mi-a adus numeroase satisfacții de-a lungul anilor,  
ajungând să acumulez un soi de înțelepciune proprie și intelegere a faptului  
că binele trebuie făcut  în anonimat, fără așteptarea unei mulțumiri. Am 
învățat că fapta bună nu trebuie transformată în fantomă care să-i bântuie 
pe oamenii care au beneficiat de ajutor, amintindu-le în mod constant de 
nemaipomenitul serviciu.Am învățat că binele dezinteresat este singura 
investiție trainică, aducătoare de profit și împlinire sufletească.

AlINA CotUNA 

Trei sunt aspectele care mi-au schimbat viaţa de când lucrez la Fundaţia 
Ruhama: profesionalismul cu care întreaga echipă se implică în activităţile 
organizaţiei, posibilitatea de a mă dezvolta profesional datorită complexităţii 
cazurilor pe care le întâlnim în fiecare zi şi satisfacţia pe care mi-o oferă locul 
de muncă prin expresia persoanelor munţumite de serviciile primite şi de 
rezultatul intervenţiilor. 

DIteo tytymCe 

Fără compromisuri pentru drepturile şi demnitatea celor marginalizaţi, 
denigraţi, segregaţi! Acesta este mesajul pe care oamenii care lucrează în 
acest loc ţi-l transmit prin munca lor. Organizaţia noastră are o strategie 
simplă şi clară; tot ceea ce facem trebuie să producă rezultate concrete şi nu 
doar spectacole mediatice.

2010 îN CâtevA DAte eseNțIAle

- 5 servicii sociale acreditate
- 1 serviciu social în curs de acreditare
- 1 serviciu specializat în domeniul ocupării, acreditat
- 19 cursuri de formare profesională a adulţilor, acreditate sau autorizate
- 10 proiecte noi implementate;
Beneficiari unici asistaţi direct în anul 2010: 4 .500 copii şi adulţi
Beneficiari unici asistaţi prin parteneriatul cu Ministerul Educaţiei: 27 .866 
persoane
Din care
1.926 beneficiari ai servicilor sociale
1.553 beneficiari ai programelor socio-educaţionale
740 beneficiari ai serviciilor de ocupare şi formare profesională
279 beneficiari ai programelor de dezvoltare comunitară
servicii sociale

- 103 vârstnici asistaţi în Municipiul Oradea prin Serviciile de Îngrijire la 
Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

- 20 vârstnici asistaţi în Municipiul Cluj Napoca (o medie de aproximativ 80 
persoane asistate lunar)

- 10 persoane cu dizabilităţi asistate în Municipiul Oradea prin Serviciul de 
Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Handicap

- 172 de copii asistaţi prin intermediul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru 
Părinţi şi Copii în judeţul Bihor 

- 68 de copii şi părinţi asistaţi prin intermediul Centrului de Consiliere şi Sprijin 
pentru Părinţi în judeţul Cluj

- 89 de copii beneficiari ai programelor de Educaţie şi Îngrijire Timpurie din 
localitatea Telechiu

- 1.464 persoane asistate prin intermediul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni 
Oradea

educaţie
- 8.626 copii în programul socio-educaţional Grădiniţa de Vară

- 6.577 copii au frecventat programul socio-educaţional Afterschool

- 288 copii au frecventat programul socio-educaţional Şcoala de Vară

- 5.752 persoane participante la programul Şcoala Părinţilor

- 8000 copii au beneficiat de sprijin material la înscrierea în clasa I, constând 
în set vestimentar de bază (îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toate 
anotimpurile) şi ghiozdan

- 83 de persoane active în Forumul Tinerilor Romi

- 93 de persoane au fost sprijinite pentru continuarea studiilor

Formare Profesională şi Servicii de Ocupare

- 415 absolvenți ai cursurilor de formare profesională

- 325 persoane beneficiare ale serviciilor specializate de ocupare 

Dezvoltare Comunitară
- 279 persoane beneficiare ale programelor de Dezvoltare Comunitară 

- 4 case construite pentru 4 familii extrem de sărace din comunitatea de romi 
din Telechiu. 

Colaboratori 
Adina CIUCIOIU 
Adina MICULA 
Adina PATROC  
Adriana DU PLESSIS
Adrian COVACIU 
Adrian HATOS
Alexandru NICULA
Alin APOSTOL 
Alin Gheorghe PATROI 
Alina ENE 
Anca DAVID
Angela BILA 
Augustin VARGA
Aurelia SUSAN 
Aurora BALA CRISAN 
Carol BERCEAN 
Camelia TEGLAŞ
Catalina POPA 
Calin LUCUŢA 
Claudia CIARNAU 
Claudia MICULA 
Claudia OSVAT 
Claudia PELE 
Claudia RATIU
Cosmin CHIRIAC 
Cristian NICA 
Dacian TEGLAŞ
Dan MAYER BUTUC 
Daniela BORLEA 
Daniela Florica TOMA 
Daniela ROXIN 
Daniela VERES 
David DAROTI
Denisa Irina MOLDOVAN 
Diana Simina SUCIU  

Eleonora Florina DUCU 
Elisabeta MATEAS 
Emilia DAROTI
Eva ERDEI 
Eva Maria FERENCZI 
Eva SZABO 
Farkas IBOLYA
Floare Doina LUCACI 
Floare TOCA 
Florentina MANEA
Florica ALDEA 
Florica Anca SANDRA 
Florica POP 
Florin MARTI 
Florina Diana FARCANE 
FrancisC ECSEDI 
Georgeta TIFOR  
Gheorghe POPA  
Gheorghe RAT 
Gheorghina Lavinia POPA 
Gizella SZABO 
Halnalka HENDRE 
Ioan FAUR 
Ionel CORDOVAN 
Katalin TIFRA 
Kortizo LAKATOS
Lacrimioara Laura SICOE 
Levente HORVATH
Ligia BENEA
Liliana Florica PAICU 
Liliana IAKOB 
Livia POPUS 
Liviu Doru BUSTEA 
Lucia MURESAN 
Lucia PANTEA

Ludovic Carol SZABO 
Luminita Maria ILEA 
Magdalena PREDA 
Maria FAUR 
Mariana PURIS 
Meda Daniela HENDRE
Mihaela CUIBUS 
Mirela TONCEANU 
Monica FLEICAN 
Monika JEREMIAS
Natalia MALAN 
Năstase RATIU
Nicoleta BALACI 
Nicoleta PETRICA 
NoemI CORDOVAN 
Paul  CRISTIAN 
Petru Adrian POP 
Radiana GHEORGHITA 
Rita PASZTOR 
Rodica POGANA 
Romulus POPA 
Sanda Cristina VARGA
Simona BODOGAI
Simona MARINĂU
Stefan FERENCZ 
Stefania DOBRA 
Tiberiu Ladislau SZABO 
Virgil ITU 
Voichita CRISTEA 
Zoea NICORUT 
Zoia BITEA 
Zoltan VARGA SZUCS 

IUstINA vArgA

Gândurile mele provin din recunoştinţa ce o port acestui mediu socio-
profesional numit Fundaţia Ruhama. E minunat să descopăr cât am crescut 
moral, cât am dobândit profesional şi cât m-am dezvoltat personal.
Mulţumiri tuturor care au avut această contribuţie semnificativă!

CAmelIA BANCse 

Mă bucur şi sunt entuziasmată să am oportunitatea de a sprijini sau a ajuta 
acele persoane care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns  să se confrunte 
cu diferite probleme, fie că acestea sunt probleme de sănătate ori de altă 
natură. Singurul fapt de a vedea un zâmbet, o mulţumire, un rezultat, îmi 
dă puterea de a merge mai departe, mai mult, de a avea o voinţă de fier în a 
sprijini şi susţine persoanele vulnerabile. 
Fundaţia Ruhama este una din organizaţiile, care oferă acest sprijin în 
momentele critice ale vieţíi, într-un mod cât se poate de profesionist, dar şi 
uman, realizând astfel o activitate extraordinară.

elIzA NIță

Dacă unele organizații au ajuns pe o treapta înaltă a profesionalismului în 
activitatea lor, iar altele au ca punct forte empatia față de oameni, Fundația 
Ruhama le îmbina cu succes pe amândouă. Pentru mine, a fi parte din echipa 
Fundației Ruhama a însemnat formare și dezvoltare pe plan profesional, 
am învățat să cunosc și să ajut oamenii în nevoie într-un mod eficient, am 
învățat că, muncind cu entuziasm și responsabilitate, putem contribui la 
îmbunătățirea calitatii vieții persoanelor pe care le asistam.

moNICA sUCIU 

Activitatea în Fundaţia Ruhama este mai mult decât un loc de muncă, datorită 
satisfacţiilor pe care le oferă devine un mod de viaţă... Mi-este imposibil, 
după 6 ani petrecuţi în acest loc, să mă disociez de ceea ce fac zilnic, de 
oamenii extraordinari cu care lucrez, de profesionalismul pe care îl aduc în 
toate activităţile, de mulţumirea pe care mi-o aduc lucrurile bine-făcute şi 
de convingerea că în fiecare zi am făcut, ca echipă, ceva care contribuie la 
starea de “mai bine” a oamenilor.

DANIelA tUtos 

Activitatea mea individuală în fundaţie are valoare doar ca muncă a întregii 
echipe pe care o coordonez, care, prin tot ceea ce face, răspunde nevoilor 
celor din comunităţile cele mai sărace din judeţ. În 2010, am avut satisfacţia 
de a vedea familii sărace mutându-se în case noi, copii jucându-se în locuri 
noi de joacă, grupe de grădiniţă nou înfiinţate şi multe altele. Dar, cea mai 
mare satisfacţie a mea este să văd din ce în ce mai mulţi copii mergând 
la şcoală sau la grădiniţă. Provocarea pentru perioada următoare este 
implicarea noastră în a-i menţine în şcoală şi de a-i ajuta să obţină rezultate 
şcolare şi mai bune.

Pentru că trăim într-o lume în care empatia, solidaritatea și dreptatea socială au devenit valori secundare.
Pentru că trăim într-o lume roasă de neîncredere, în care prea des ceea ce se afirmă nu este ceea ce se intenționează cu adevărat.
Pentru că „a face” ceva, competent și eficient, tinde să fie umbrit de „a te descurca”.
Pentru că egoismul concentrării asupra propriei persoane a ridicat ziduri între oameni.
Pentru că a crede într-un principiu denotă mai mult naivitate decât tărie morală, iar onoarea a devenit o abstracție.
Pentru că, alergând după himere, se uită bucuria de a trăi și pentru că bucuria aceasta nu e deplină decât atunci când trăiești și te bucuri împreună 
cu cei de lângă tine.
Pentru că prea des afirmația că problemele lumii sunt prea mari pentru a putea fi rezolvate a devenit o scuză pentru a nu mai face nimic.
Pentru că semenii noștri au uitat să viseze la o lume mai bună, au pierdut încrederea în viitor și credința în propriul destin și potențial.
Pentru că se preferă ascunderea problemelor și cosmetizarea lumii, în locul punerii degetului pe rană.
Pentru că ne iubim copiii și vrem să le lăsăm moștenire o lume frumoasă și să le dăm șansa să se bucure de ea, indiferent de etnie, religie, 
naționalitate. 
Pentru că împreună putem învinge orice obstacol și rezolva orice problemă!
Pentru că se PoAte!

De ce o fUnDAție non-pRofit?
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seRvicii De îngRijiRe lA DoMiciliU 

seRvicii sociAle

DoAmNA F.e. (81 ANI) 

Beneficiară a serviciului de 
îngrijire la domiciliu: „Sunt foarte mulţumită de 
activitatea Fundaţiei Ruhama, 
de personalul organizaţiei 
atât ca ajutor fizic cât şi ca 
înţelepciune împărtășită 
fiind de folos vârstnicilor şi 
bolnavilor.„

DoAmNA v.I. (77 ANI)  

Beneficiară a serviciului de 
îngrijire la domiciliu: „Sunt înscrisă la Fundaţia Ruhama de 
3 ani, fiind singură, în etate de 77 ani – 
pensionară bolnavă cu aparat auditiv, cu 
dificultăţi de vedere;  mă deplasez foarte 
şi numai cu ajutorul bastonului. Fundaţia 
Ruhama mă ajută în toate activităţile de zi 
cu zi, alături de îngrijirea primară ce mi-o 
oferă. Noi, bătrânii, nu mai deschidem uşa 
la oricine, că nu putem avea încredere într-
un străin, însă personalul organizaţiei este 
de deplină încredere şi mă sprijină în tot. Eu, 
personal, sunt foarte mulţumită de Fundaţia 
Ruhama şi de personalul care mă deserveşte. 
Mulţumesc Conducerii pentru grija pe care o 
poartă pentru noi, cei în vârstă şi doresc ca 
Dumnezeu să îi ţină în continuare şi să îi poată 
ajuta şi pe alţii care se apropie de vârsta mea. 
Mulţumesc pentru ajutorul acordat!„

DoAmNA N.I. (74 ANI) 

Beneficiară a serviciilor 
de îngrijire la domiciliu „Am încercat sentimente 
deosebite, simţind că cineva 
se mai îngrijieşte şi de noi, cei 
mai în vârstă, fără a considera 
a fi o povară pentru societate. 
Mulţumiri cu profund respect 
Fundaţiei Ruhama şi admiraţie 
pentru organizatori.”.„

DoAmNA v.A. (80 ANI) 

Beneficiară a serviciului 
de îngrijire la domiciliu„Mulţumesc Bunului Dumnezeu 
şi Fundaţiei Ruhama pentru 
aceste clipe minunate petrecute 
împreună, clipe de vis, clipe de 
neuitat. De-ar trebui să mai vin, 
aş veni chiar mâine! Totul a fost 
de minunat: peisajul, natura 

, pensiunea. Ne-a plăcut foarte 
mult şi la muzeu şi la biserică şi în 
pensiune, peste tot. Vă mulţumim 
mult!„

eveNImeNte orgANIzAte îN 2010
• Cu ocazia sosirii primăverii, Fundaţia Ruhama a organizat un eveniment de 
socializare la Cofetăria Scala, în 5 martie 2010, unde au participat beneficiari 
din cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu ale Fundaţiei Ruhama, alături de 
echipă. În cadrul evenimentului, un program artistic a fost susţinut de copiii 
din Grădiniţa „Micul Prinţ”.
• În luna mai 2010 s-a desfăşurat o excursie culturală în proiectul „Cultură. 
Transfer între generaţii - vârstnici şi tineri”, proiect finanţat de Primăria Oradea 
în baza Legii 350 privind finanţarea nerambursabilă pentru asociaţii şi fundaţii. 
Activităţile au constat în organizarea unei excursii culturale în zona Bălnaca 

- Bratca - Ciucea, în cadrul căreia au participat 30 de beneficiari ai serviciilor 
de Îngrijiri la Domiciliu din cadrul Fundaţiei Ruhama, pensionari ai Centrelor  
Multificaţionale din Oradea, pensionari din cadrul Uniunii Pensionarilor 
Oradea, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Oradea.
• În august 2010,  echipa Serviciilor de îngrijire la domiciliu a organizat o 
întâlnire de lucru în Băile Felix, întâlnire urmată de picnic.

• În  luna octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârtnice, am 
organizat un eveniment cultural, fiind al  doilea obiectiv din cadrul proiectului 
proiectului „Cultură. Transfer între generaţii – vârstnici şi tineri”, proiect 
susţinut de Primăria Oradea. Prin epigrame şi poezii vârstnicii au aniversat şi 
s-au bucurat de concertul susţinut prin contribuţia tinerilor elevi ai Liceului de 
Artă Oradea.
• În luna noiembrie, Fundaţia Ruhama a participat la  Forumul anual al 
prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilitati, organizată la Târgu-
Mureş, 25-26 noiembrie 2010  de către Fundatia Alpha Transilvană şi EASPD 

– Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru persoane cu Dizabilităţi.
• Personalul Fundației Ruhama a participat la Târgul Organizaţiilor 
Neguvernamentale ONG Fest 2010, târg organizat de Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile la 7 – 9 mai Bucureşti şi la Târgul local al 
Târgul Organizaţiilor Neguvernamentale, târg organizat de Coaliţia pentru 
Consolidarea Sectorului ONG din judeţul Bihor (STRONG), organizat în Hotel 
Ramada în 13 decembrie 2010, ocazii în care serviciile organizaţiei şi serviciile 
specifice de îngrijiri la domiciliu, au fost promovate.
• Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, un eveniment de socializare a adus 
împreună beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu, un grup de tineri 
colindători şi echipa organizaţiei.

• serviciul de asistenţă şi recuperare la domiciliu pentru persoanele  
vârstnice a fost înfiinţat în anul 2002 şi se adresează persoanelor care au 
împlinit vârsta standard de pensionare şi care sunt dependente în asigurarea 
necesităţilor zilnice de îngrijire. Serviciul este subvenţionat de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

• serviciul de asistenţă şi recuperare la domiciliu pentru persoanele 
cu dizabilități a fost înfiinţat în anul 2004 şi se adresează persoanelor adulte 
care deţin un certificat de încadrare în handicap, emis de Comisia competentă 
şi a căror capacitate de îngirjire le este afectată. Serviciul este subvenţionat de 
Administraţia Socială Comunitară Oradea.

 Scopul serviciilor este de a înlătura marginalizarea socială a 
persoanelor, de a-i sprijini pentru îngrijirea zilnică corespunzătoare, de a le 
proteja sănătatea fizică şi psihică prin oferirea unor intervenţii specalizate. 
Aceste intervenţii pot consta în îngrijirea persoanei, readaptarea capacităţilor 
fizice şi pshice, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor 
servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei, ajutor pentru 
menaj, prepararea hranei sau livrarea acesteia, participare la evenimente de 
socializare şi la evenimente culturale, excursii, informare şi medierea pentru 
accesul la diferite drepturi şi facilităţi, efectuarea de cumpărături, eliberarea 
reţetelor medicale şi procurarea medicamentelor, etc.
În decursul anului 2010, aria de acoperire a serviciilor sociale de îngrijiri la 
domiciliu a fost Municipiul Oradea și din Municipiul Cluj Napoca.

În Municipiul Oradea, pe parcursul anului 2010, în furnizarea de servicii de 
îngrijire la domiciliu a fost implicată o echipă interdisplinară formată din 
coordonator de program, manageri de caz - asistenţi sociali, kinetoterapeut,  
îngrijitori, lucrători sociali, studenţi care şi-au desfăşurat stagiul de practică şi 
voluntari. 
Lunar, în medie 76 de persoane vârstnice, respectiv 10 persoane cu dizabilităţi au 
fost asistate, în cadrul serviciilor de îngrijiri la domiciliu.
Alături de echipa serviciului, şi-au adus contribuţia în desfăşurarea activităţilor 
destinate persoanelor vârstnice parteneri sau finanţatori: Ministerul Muncii 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Administraţia Socială Comunitară Oradea, 
Primăria Municipiului Oradea, Poliţia de Proximitate a Municipiului Oradea, Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Oradea (CARPO), Uniunea Pensionarilor, Liceul 
de Artă din Oradea, Cofetăria Scala, Florăria „Florius” Oradea.

DomNUl o.s. (64 ANI) 

Beneficiar al serviciilor de 
îngrijire la domiciliu„Excursia culturală organizată în 
Bălnaca - Bratca - Ciucea, ne-a ajutat 
să ne bucurăm o dată de frumuseţile 
naturale ale acestei zone, şi totodată 
să ne îmbogăţim cunoştinţele despre 
marele poet Octavain Goga. Fie că ne-
am reamintit lucruri ştiute cândva, fie 
că am aflat lucruri noi, au fost foarte 
interesante, dar mai important, poate, 
pentru noi participanţii, persoane mai 
vârstnice, prin intermediul personalului 
Fundaţiei Ruhama, deosebit de atent 
la necesităţile noastre, a fost faptul 
că ne-am cunoscut şi am interacţionat 
cu persoane de aceeaşi vârstă, ieşind 
din izolare şi stabilind contacte noi. 
Mulţumim încă o dată personalului 
acestei fundaţii care a participat, şi 
ne-am bucura dacă astfel de iniţiative 
ar fi sprijinite pe viitor mai mult, fiind 
foarte benefice vârstnicilor.„
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BiRoUl De consilieRe
pentRU cetăŢeni oRADeA

 Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni este un serviciu social acreditat 
al Fundaţiei Ruhama înfiinţat în parteneriat cu Consiliul Local prin Administraţia 
Socială Comunitară Oradea care, de la deschiderea sa - octombrie 2002, răspunde 
nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces 
sporit la informaţii privind drepturile şi obligaţiile ce le incumbă, respectiv 
să beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor 
probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice.
În anul 2010, 1.464 cetăţeni au accesat serviciile Biroului de Consiliere pentru 
Cetăţeni Oradea, fiind înregistrate un număr de 1.541 de cereri. De la deschiderea 
sa din octombrie 2002 până în 31 decembrie 2009, BCC Oradea a asistat cetăţenii 
din Oradea şi din judeţ, în peste 8.248 de cazuri.
Consilierii au obligaţia de a oferi variante de soluţii la problemele cu care se 
confruntă cetăţenii, în mod neutru faţă de propriile convingeri sau modalităţi 
de abordare.
În anul 2010, activitatea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni a fost completată 
cu întâlniri colective de informare şi consiliere pe teme de larg interes şi de 
actualitate pentru grupul ţintă vizat: deţinuţi, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, 
populaţia din comunităţile defavorizate.
În temeiul acordului de colaborare încheiat între Biroul de Consiliere pentru 
Cetăţeni şi Penitenciarul Oradea, instituţia parteneră a creat un punct mobil menit 
să faciliteze condiţii propice desfăşurării activităţii de informare şi consiliere. 
Deţinuţii admişi în comisia pentru liberare condiţionată beneficiază de informare 
şi consiliere în cadrul unui program implementat de conducerea Penitenciarului 
Oradea – programul PROLIB (pregătire pentru liberare). Temele abordate vizează 
subiecte de interes în contextul reintegrării sociale a acestor cetăţeni: reabilitare 
de drept, reabilitare judecătorească, procedura de dobândire a actelor de stare 
civilă/actelor de identitate, modul de redactare al unui curriculum vitae, scrisoare 
de intenţie, cerere de reabilitare, procedura de întocmire a dosarelor de ajutor 
social/ajutor de urgenţă/locuinţă socială, indicarea instituţiilor competente în 
vederea ocupării unui loc de muncă etc.

În anul 2010 au fost organizate 15 şedinţe de consiliere, la care au participat 72 
de deţinuţi.
Activitatea de informare şi consiliere colectivă a persoanelor cu dizabilităţi a 
cunoscut o dezvoltare permanentă în cadrul BCC Oradea, pornind de la redactarea 
de acte interne în sistemul informatic specifice domeniului, apoi la propunerea 
lansată către reţeaua ANBCC de a ne pregăti pentru a răspunde acestei nevoi 
de informare, instruirea în reţea pe tema drepturilor şi sistemului instituţional 
pentru persoanele cu dizabilităţi, şi nu în ultimul rând extinderea activităţii de 
informare şi consiliere în cadrul spitalelor cu profil de recuperare din judeţul 
Bihor - Spital de Recuperare Băile Felix.
Beneficiarii acestor instituţii medicale, preponderent persoane cu dizabilităţi, au 
fost informaţi şi consiliaţi pe diverse teme, pornind de la cadrul legal în materie 
- Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, coroborată cu alte acte normative. Activitatea de informare şi 
consiliere s-a desfăşurat în sala de terapie ocupaţională a instituţiei.
În anul 2010 Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni a oferit informare şi consiliere 
colectivă unui număr de 73 de persoane cu dizabilităţi în cadrul a 15 întâlniri de 
informare colectivă, în timp ce 36 au adresat întrebări punctuale beneficiind de 
consiliere individuală.
În ceea ce piveşte persoanele de vârsta a treia, ca urmare a unei nevoi constatate 
împreună cu partenerul Administraţia Socială Comunitară Oradea, Biroul de 
Consiliere pentru Cetăţeni a oferit informare şi consiliere vârstnicilor care 
frecventează cele 4 Centre Sociale Multifuncţionale pe teme de interes pentru 
această categorie de vârstă: drepturi şi facilităţi pentru persoane vârstnice, 
asociaţii de proprietari, impozite şi taxe, moştenire legală, etc. În anul 2010, 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni a vizitat Centrele Sociale Multifuncţionale 
pentru Vârsnici de 20 de ori, oferind informare şi consiliere colectivă unui număr 
de 127 de vârstnici, dintre care 47 au beneficiat de consiliere individuală.

îNtâlNIrI CU PArlAmeNtArII De BIhor

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea a depistat probleme cetăţeneşti care nu 
îşi găsesc rezolvarea prin simplul proces de informare şi consiliere, natura acestor 
probleme fiind de o asemenea complexitate încât reclamă corectarea unor acte 
normative. Pentru aceste motive, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni a organizat în 
data de 4 iunie 2010 o întâlnire cu parlamentarii de Bihor, în cadrul căreia a înaintat 4 
propuneri de modificare legislativă:

- Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Ordonanţa Guvernului 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

- Ordinul 762/2007 privind criteriile medico psihosociale pe baza cărora se face 
încadrarea în handicap;

- Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi a liniştii publice.

Ce sPUN ColABorAtorII NoștrI

Comisar Şef gicu ruiu,
Director Penitenciarul oradea „Colaborarea dintre Penitenciarul Oradea şi Fundaţia Ruhama a 
început în anul 2005, ea fiind bazată pe un protocol cadru care 
prevede participarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni, în 
cadrul programului de pregătire pentru liberare Prolib. Programul 
are drept scop pregătirea persoanelor custodiate pentru o 
reintegrare prosocială după liberare şi reducerea riscului lor 
de recidivă. Rolul şi responsabilitatea consilierului juridic se 
concretizează în sesiuni săptămânale de informare şi consiliere.
Începând cu trimestrul IV al anului 2010, în paralel cu programul 
Prolib, în penitenciar se derulează şi programul “Reducerea riscului 
de recidivă după închisoare şi asistenţă postpenală, program care 
implică prezenţa, în cadrul ultimei sesiuni din program, alături de 
reprezentanţi ai altor instituţii locale, şi a reprezentanţilor Centrului 
Cariere al Fundaţiei Ruhama, care poate facilita rezolvarea nevoilor 
persoanelor deja liberate, în privinţa ocupării unui loc de muncă 
şi pentru accesarea şi valorificarea resurselor care contribuie la 
reintegrarea socială a persoanelor condamnate.
Doresc să mulţumesc Fundaţiei Ruhama, respectiv Biroului de 
Consiliere pentru Cetăţeni, care activează în cadrul programului 

„Prolib”, dovedind profesionalism şi responsabilitate.„

v.g. (20.01.2010) 

Beneficiară a BCC oradea „Doresc să menţionez că am apelat de mai 
multe ori la serviciile Biroului de Consiliere 
pentru Cetăţeni Oradea. Precizez faptul 
că mă declar mulţumită de seriozitatea 
şi profesionalismul personalului care 
deserveşte acest departament. Informaţiile 
juridice oferite de acest departament sunt 
extrem de corecte şi utile, reuşind de fiecare 
dată să rezolv problemele pe care le-am 
întâmpinat.„

BIroUl De CoNsIlIere PeNtrU CetăŢeNI orADeA este memBrU Al:

- Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni
- reţelei multiplicatorilor de informaţie europeană, coordonată de către Delegaţia Comisiei 
europene în românia

- Citizens Advice International

B.I. (25.01.2010) 

Beneficiar al BCC oradea „De puţină vreme am aflat de existenţa 
Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni. 
Credeam că legile sunt greu de înţeles, dar 
aici totul mi s-a explicat pe înţelesul meu. 
Nu am putut să cred că aceste servicii sunt 
gratuite, cu atât mai mult cu cât calitatea 
informaţiilor oferite depăşeşte mari 
cabinete de avocatură. Ţin să mulţumesc 
fundaţiei pentru ajutorul acordat. Voi reveni 
oricând cu plăcere la acest birou în caz că voi 
avea nevoie; o să îl recomand şi altora.„
m.s. (20.01.2010) 

Beneficiar al BCC oradea„Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni din 
cadrul Fundaţiei Ruhama Oradea, consider 
că are o activitate foarte benefică în 
raporturile de consiliere pe care le poartă cu 
noi, cei care le solicităm. Observ din presă 
că organizează întâlniri cu conducerea 
administraţiei locale şi cu parlamentarii 
bihoreni, pe problemele ridicate de cetăţeni. 
Ţin să mulţumesc personal Fundaţiei 
Ruhama Oradea şi în mod special Biroului 
de Consiliere pentru Cetăţeni pentru 
sprijinul şi bunăvoinţa acordată.„

B.N. (22.01.2010) 

Beneficiar al BCC oradea„În căutarea unui sprijin pe internet am 
găsit site-ul Fundaţiei Ruhama. Ezitant, în 
urma multor uşi trântite în nas, cu greu 
m-am hotărât să apelez şi aici, anticipând 
un nou refuz. Acum, mă felicit că am 
îndrăznit. Din ziua aceea, cu îngăduinţa 
dumneavoastră, mă consider cu adevărat 
beneficiar al serviciilor oferite de această 
fundaţie. Fiecare convorbire pentru mine a 
fost benefică, dătătoare de speranţă, fapt 
pentru care mulţumesc întregii echipe a 
fundaţiei. Mă bucur să mă alătur celor 
care au la adresa Fundaţiei Ruhama doar 
cuvinte de laudă şi admiraţie, le meritaţi 
din plin pentru tot ceea ce faceţi în sprijinul 
celor aflaţi în nevoi, sau în pragul disperării 
în lupta cu vicisitudinile vieţii, pregătiţi, 
gata oricând să-i îndrumaţi, să-i ajutaţi. 
Personal, empatizez cu toţi cei pe care-i 
aveţi în grijă, rugându-i să nu-şi piardă 
speranţa... „
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pRogRAMUl pentRU cReŞteReA, îngRijiReA 
Şi eDUcAReA tiMpURie A copiiloR

 În premieră pentru mediul rural autohton, proiectul pilot iniţiat de 
Roma Education Fund şi finanţat de Uniunea Europeană, proiectul „Un start bun 
- creşterea accesului la servicii de calitate pentru copiii romi” oferă oportunitatea 
Fundaţiei Ruhama împreună cu Primăria Comunei Ţeţchea şi în colaborare cu 
Şcoala cu clasele I-VIII Hotar, să creeze măsuri pilot care să conduca la creşterea 
accesului copiilor mici din satul Telechiu la servicii de calitate în domeniul 
educaţional, social şi medical. Creează de asemenea contextul favorabil asigurării 
unor intervenţii specifice pentru părinţi în vederea formării unor bune abilităţi 
parentale, îmbunătăţirii calităţii de bun părinte şi formării unor mecanisme 
locale de eficientizare a colaborării între instituţiile locale şi a specialiştilor locali.
Grupul ţintă al proiectului european este format din 5.000 de copii, cu vârste 
cuprinse între 0 și 6 ani din diferite ţări ale Uniuniii Europene, sprijinindu-i să 
participe la programe de educaţie timpurie şi la servicii de îngrijire în 16 locaţii 
din patru ţări (Ungaria, Macedonia, România şi Slovacia).
Din luna septembrie a anului 2010, Fundaţia Ruhama a demarat la Telechiu 

Centrul de zi pentru copiii 3-5 ani, măsură temporară şi tranzitorie care urmăreşte  
accesul copiilor romi la educaţie, în viitor la o nouă grupă în cadrul Grădiniţei 
publică.
Prin intermediul Centrului de Educaţie şi Îngrijire Timpurie Telechiu, echipa locală 
şi-a organizat intervenţiile pentru părinţi, pentru copii şi pentru formarea unor 
noi competenţe a specialiştilor în munca de îngrijire şi educaţie a copiilor 0-6 ani.
Acțiunile din 2010 din Telechiu au urmărit formarea unei echipe de lucru, 
identificarea specialiștilor de pe plan local implicaţi şi cu atribuţii în asistarea 
copiilor 0-6 ani ori a părinţilor acestora, au fost identificaţi toţi copiii de 0-6 ani 
din localitate, au fost implicaţi specialiştii locali din Telechiu (referentul social, 
mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, cadre didactice, medic, preot). Factorii de 
decizie de pe plan local, managerii instituţiilor locale au fost implicaţi alături de 
specialişti în crearea unui plan local de acţiune ţintit pe problemele identificate 
la copiii 0-6 ani, prin consultarea părinţilor copiilor de 0-6 ani pentru a identifica 
acţiuni comune ale tuturor copiilor din Telechiu, copii romi, maghiari şi români.  

ACtIvItăŢI DIN CADrUl ProgrAmUlUI

• Supraveghere şi nutriţie pentru copiii din servicii;

• Programe educative, de explorare şi cunoaştere pentru copii;

• Programe de petrecere a timpului şi jocuri;

• Activităţi extracurriculare interculturale pentru copiii 0-6 ani (Spectacol 
de teatru de păpuși asigurat în Telechiu de către Teatrul Arcadia, eveniment 
de Crăciun);

• Programe de tip Şcoala Părinţilor;

• Sprijinirea familiilor în accesarea diferitelor facilităţi (înscrierea copiilor la 
Grădiniţă, la şcoală);

• Curs privind managementul de caz în domeniul îngrijirii şi educaţiei 
timpurii, curs asigurat de formatori ai Asociaţiei Internaţionale Step by 
Step ;

• Curs privind managementul integrat de servicii, curs asigurat de formatori 
ai Asociaţiei Internaţionale Step by Step;

• Curs privind formarea specialiştilor locali în munca cu adulţii.
rezUltAte 2010

• Înfiinţarea unei noi grupe de grădiniţă, care funcţionează sub forma unui 
Centru de Zi;

• 35 de copii de 0-3 ani asistaţi în programele de educaţie timpurie;

• 4 întâlniri de tip Şcoala Părinţilor;

• 49 de părinţi implicaţi în întâlnirile de educaţie parentală;

• 22 de specialişti de pe plan local instriţi în metode de educaţie timpurie;

• 116 părinţi romi de 0-3 ani consultaţi cu privire la temele de interes pentru 
părinţi în programele de Şcoala Părinţilor; 

• 115 părinţi romi de 3-6  ani consultaţi cu privire la temele de interes pentru 
părinţi în programele de Şcoala Părinţilor;

• 19 specialişti de pe plan local instruiţi ca formatori în Şcolile de Părinţi;

• 54 de copii de 3-6 ani asistaţi în programele de educaţie timpurie;

• 54 de copii înscrişi la grădiniţa publică din sat şi la Centrul de Zi;

• 54 de copii au participat la activităţi extracurriculare;

• 14 copii asistaţi în vederea îmnscrierii lor în clasa I;

• 20 de persoane rome angajate în proiect;

• 2 studenţi implicaţi în programele proiectului. 

Cu suportul Uniunii europene
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seRvicii De îngRijiRe lA DoMiciliU pentRU peRsoAne vâRstnice clUj

DoAmNA v.A. (80 ANI) 

Beneficiară a serviciilor de 
îngrijire la domiciliu„În primul rând, mulţumesc Bunului 
Dumnezeu care v-a pus pe inimă lucrul 
acesta de care beneficiem noi, cei în 
vârstă, vorbesc despre mine care am 
80 de ani trecuţi, şi am mare nevoie 
de personalul pe care mi-l trimiteţi 
şi care mă ajută foarte mult. Sunteţi 
nişte oameni deosebiţi, cu bun simţ 
şi cu multă răbdare, am încredere în 
personalul care vine la mine în casă. 
V-aţi gândit să ne duceţi şi în excursie, 
ce pentru mine a fost un lucru la care 
nu m-aş fi putut gândi la etatea mea. 
Dar m-am simţit foarte bine, deşi 
am fost cea mai bătrână mi-a plăcut 
printre cei mai tineri, m-am simţit şi 
eu mai tânără. Ţin să vă mulţumesc 
pentru sprijinul pe care mi-l daţi!„

seRvicii sociAle Ale fUnDAŢiei RUHAMA în jUDeŢUl clUj

 Începând din anul 2007, prin extinderea unor servicii sociale de 
bune practici, Fundaţia Ruhama a răspuns nevoilor persoanelor vârstnice ori 
copiilor proveniţi din medii defavorizate în județul Cluj. În 2010, acţiunile 
organizaţiei în judeţul  Cluj au cuprins un număr de acţiuni precum servicii 
de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, evenimente de socializare 

atât pentru persoanele vârstnice, cât şi pentru tineri, întâlniri tematice tineri-
vârstnici, excursii tineri-vârstnici pentru schimbul intergeneraţional, schimburi 
intergeneraţionale pentru formarea abilităţilor sociale la elevi din medii excluse 
social, Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, ş.a.

 În anul 2010, echipa locală a Fundaţiei Ruhama formată din 2 îngrijitori de 
persoane vârstnice şi un asistent social, a asistat zilnic în medie 11-12 vârstnici lunar. Numărul 
total al vârstnicilor asistaţi în anul 2010 este de 20 persoane (14 semidependente şi 6 total 
dependente). Aceste persoane, din cauza problemelor de sănătate de natură fizică sau psihică, 
necesită ajutor regulat, zilnic, pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi (îngrijirea 
persoanei, prepararea hranei, alimentarea vârstniculuii, activităţi de menaj, igiena personală, 
efectuarea cumpărăturilor, spălat rufe etc.). 
Activitatea a fost completată cu informare şi consiliere pentru soluţionarea anumitor probleme 
ca informarea aparţinătorilor despre diferite facilităţi alocate vârstnicilor prin intermediul 
instituţiilor publice, despre structurile asociative ale vârstnicilor şi modalităţile acestora de 
reprezentare, informarea privind variantele de îngrijiri rezidenţiale din judeţul Cluj, etc. S-a 
pus accent pe consilierea persoanei şi familiei privind nevoile şi problemele actuale, precum 
şi posibilităţile de rezolvare a acestor nevoi. Serviciul este subvenţionat de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale.

ACtIvItăŢI 2010

- Cu ocazia zilei de 8 Martie 2010, cu sprijinul partenerilor 
locali Grupul Şcolar „Alexandru Borza” şi Liceul de Muzică 

„Sigismund Toduţă” din Municipiul Cluj Napoca, am organizat 
un eveniment de socializare la care au participat beneficiari 
ai Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice, părinţi ai beneficiarilor serviciului Centrul de 
Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, cu participarea şi 
implicarea elevilor beneficiari ai Centrului;

- Fundaţia Ruhama a organizat în data de 1-2 iulie 2010 
o excursie la Beliș, judeţul Cluj, la care au participat 3 
persoane vârstnice, beneficiari ai serviciilor de îngrijire 
la domiciliu, alături de un grup de 8 tineri, beneficiari ai 
serviciului Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi 
şi Copii din Municipiul Cluj-Napoca. Excursia a permis 
schimbul între generaţii şi a urmărit ieşiri în aer liber 
precum şi activităţi interactive organizate şi animate astfel 
încât să se realizeze transferul dinspre vârstnici spre tineri, 
dar şi dinspre tineri spre vârstnici: abilităţi de comunicare, 
abilităţi de socializare, sfaturi, recomandări etc.

 - Fundaţia Ruhama a organizat o întâlnire pentru tineri 
şi vârstnici, pe tema ”Voluntariatul şi cum să ne sprijinim 
reciproc”. Participanţii au împărtăşit experienţele lor de 
voluntariat, atât tineri cât şi vârstnici, şi s-a discutat despre 
posibile activităţi de voluntariat - sprijinul pe care tinerii îl 
pot oferi celor în vârstă, precum şi sprijinul pe care vârstnicii 
îl pot oferi celor tineri;

-  În decembrie 2010 a fost organizat un eveniment cultural 
organizat de Asociaţia Studenţilor Romi din Cluj-Napoca, 
eveniment la care au luat parte beneficiari din cadrul  
Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi;

- Participarea la dezbaterea publică ”2010 - Anul European 
de Luptă Împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale”, 
eveniment organizat de Centrul Regional Transilvania 
de Nord şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, 
eveniment la care vârstnicii asistaţi de organizaţia noastră 
au luat parte aducând propuneri de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii acestora.

centRUl De consilieRe Şi spRijin pentRU copii Şi păRinŢi clUj nApocA

 În anul 2010, echipa locală formată din asistent social, lucrător social 
şi consilier de reintegrare socială, psiholog, a asistat un număr mediu lunar de 12 
copii, înregistrînd 68 de persoane pe parcursul anului, copii şi părinţii acestora. 
Vârsta copiilor beneficiari este cuprinsă între 15 și 18 ani şi sunt elevi ai Grupului 
Școlar „Alexandru Borza”. 
Beneficiarii serviciului provin din diferite localităţi de pe raza judeţului Cluj, copii 
din familii dezorganizate și medii excluse social (comunități de romi), din familiii 
ale căror venituri sunt mici, ori locuiesc în case insalubre, cu dotări modeste, 
lipsiţi uneori de curent sau de asigurarea nevoilor de bază (haine, mâncare, 
materiale de şcoală); părinţi divorțați, părinți cu nivel scăzut de educație, 
părinți analfabeți, părinți fără locuri de muncă sau care au abilități parentale 
slab dezvoltate. Riscul copiilor asistaţi este de renunţare la şcoală datorită 
problemelor personale ori familiale.

Intervenţiile oferite beneficiarilor noştri presupun consiliere, informare, sprijin, 
mediere şi instruire. S-a urmărit pregătirea tinerilor în vederea continuării 
studiilor, integrării pe piaţa muncii, formării de abilităţi minime de căutare a 
unui loc de muncă, formarea abilităţilor sociale, dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare, socializare, transferul intergeneraţional tineri-vârstnici; sprijinirea 
copiilor şi familiilor acestora pentru a accesa servicii de calitate disponibile 
în sistemul de sănătate, educaţie, ocupare; întâlniri de grup pe diverse teme: 
ocupare, organizarea timpului, influenţa anturajului, atitudini potrivite în 
confruntarea cu diferite probleme, etc.; întâlniri individuale copii/părinti, 
consiliere: impactul educaţiei, importanţa frecvenţei şcolare, relaţia părinţi-
diriginţi, conduita adecvată în societate, probleme de dependenţă, creşterea 
încrederii, etc. Serviciul este subvenţionat de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale.

oNg Fest ClUJ-NAPoCA 2010

- În perioada 4-6 iunie 2010, Fundaţia Ruhama a participat la ONG Fest 
2010, organizat în Cluj-Napoca de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile (FDSC); această participare a avut ca şi scop promovarea serviciilor 
organizaţiei (prin pliante, afişe, bannere, discuţii cu reprezentanţii celorlalte 
ONG-uri prezente la eveniment, precum şi cu cei interesaţi de servicii, 
interviu cu presa; la eveniment a participat şi un beneficiar al Centrului de 
Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cuj-Napoca, care a susţinut un 
spectacol folcloric.

C. A. (17 ANI) 

Beneficiar al Centrului de Consiliere şi sprijin „Membrii echipei Fundaţiei Ruhama sunt foarte înţelegători, mă ajută tot 
timpul, când am o problemă ei mă ascultă cu interes, stau de vorbă cu mine, 
îmi oferă atenţie şi sprijin, şi fac tot posibilul să mă ajute. Fundaţia Ruhama 
m-a ajutat cu muzica, să urmez cursurile de canto la Şcoala Populară de Arte, 
şi să am un costum popular, m-a ajutat să mă pot caza la cămin şi să primesc 
masa la cantină. Îmi place că fac diverse activităţi în care mă implic: ONGfest 
unde am cântat, 8 martie şi excursia super-frumoasă. Merită toate felicitările 
mele şi le mulţumesc mult întregii echipe din Fundaţia Ruhama pentru sprijinul 
ce mi l-a oferit şi pe care mi-l va oferi în continuare!„

 grupul Şcolar “Alexandru Borza” din Cluj Napoca:  Impactul activităţii
- 3 elevi, în risc de abandon şcolar, sunt în continuare elevi ai şcolii, datorită 
implicării lor în serviciile sociale ale Fundaţiei Ruhama;
- 13 beneficiari elevi sunt asistaţi împreună cu familiile lor;
- Creşterea competenţelor sociale ale beneficiarilor;
- Implicarea elevilor în viaţa comunităţii;

- Schimbări pozitive de atitudine şi comportament la nivelul elevilor.
Odată cu  obţinerea de  rezultate favorabile,  colaborarea a fost extinsă pană la 
sfârşitul anului 2013 şi s-a consolidat prin furnizarea de asistenţă, acordându-
se sprijin prin informare, consiliere şi programe de tip Şcoala Părinţilor, elevilor 
din Grupul Școlar “Alexandru Borza” şi părinţilor acestora, cu scopul de a sprijini 
continuarea studiilor.

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Prof. Jana truşcă,
grup Şcolar

“Alexandru Borza” Cluj-Napoca

„Grupul Şcolar “Alexandru Borza” a stabilit relaţia de colaborare cu Fundaţia 
Ruhama având ca obiect principal acordarea sprijinului reciproc pentru 
furnizarea de servicii pentru persoane vârstnice din Municipiul Cluj-Napoca 
prin implicarea elevilor şcolii în activităţi de voluntariat organizate în comun 
de către cei doi parteneri. 
Colaborarea s-a consolidat prin furnizarea de asistenţă, acordându-se sprijin, 
informare, consiliere şi programe de tip Şcoala Părinţilor, elevilor din Grupul 
Şcolar “Alexandru Borza” şi părinţilor acestora. Colaborarea a avut ca impact 
creşterea competenţelor sociale ale beneficiarilor, schimbări pozitive de 
atitudine şi comportament la nivelul elevilor, implicarea lor în viaţa comunităţii, 
continuarea studiilor pentru elevi aflati în risc de abandon şcolar şi asistarea 
lunară a unui număr de aproximativ 13 beneficiari, elevi şi familiile lor.„

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Prof. Drd. Felicia Boar,
Directorul grupului școlar

“Alexandru Borza” Cluj-Napoca

„Apreciem nespus de mult rezultatele proiectului educaţional, cu largi valenţe 
educative, implementat în parteneriat cu Fundaţia Ruhama pe parcursului 
anului trecut şcolar. Proiectul a vizat mai multe componente: educaţie civică, 
dezvoltare personală, educaţie pentru receptarea valorilor, educaţie pentru 
cetăţenie activă. Formarea elevilor voluntari pentru intervenţie în comunitate 
a fost un obiectiv major al activităţilor desfăşurate,  elevii au avut astfel ocazia 
să-şi dezvolte abilităţile  de relaţionare şi comunicare, să dobândească încredere 
în propriile forţe şi să-şi formeze deprinderi pentru a sprijini persoanele aflate 
în dificultate. 
Consider că sprijinul acordat de asistenţii sociali ai Fundaţiei Ruhama în 
activităţile de consiliere şi sprijin pentru elevii şi părinţii acestora din grupurile 
dezavantajate este deosebit de important, deoarece problemele elevilor 
sunt foarte complexe, necesită o abordare de specialitate asigurată cu mult 
profesionalism de reprezentanţii Fundaţiei Ruhama. 
Ne bucurăm că putem colabora, sper să fie doar începutul unui lung şir de 
activităţi şi proiecte educative, pentru a forma tineri responsabili, capabili de 
adaptare la schimbările sociale şi integraţi în comunitate.„
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pRogRAMUl ȘcoAlă DUpă ȘcoAlă 

eDUCAțIe

 Cheia viitorului este educația! Accesul la o educație de calitate nu 
numai că formează viitorul cetățean, dar îl și integrează în societate. Fundația 
Ruhama vede în educație calea principală prin care copilul de azi va deveni 
un adult responsabil, integru și apt să-și asigure atât bunăstarea sa cât și a 
comunității din care face parte. Integrarea în sistemul de învățămant de calitate 
este cheia de boltă a egalității de șanse a acestor copii.
De aceea, am demarat o serie de intervenţii în programe cu caracter socio-
educaţional, care să sprijine sistemul public de invățământ prin măsuri 
complementare.
Aceste programe se adresează cu precădere acelor copii care, din diverse 
cauze, întâmpină dificultăți la școală, în special celor ce provin din comunităţi 
excluse social ori din grupuri sociale vulnerabile. Obiectivul acestor programe 
este creșterea ratei de înscriere la învăţământul preşcolar şi şcolar, creşterea 
participării şcolare, prevenirea abandonului școlar și creşterea gradului de 
educaţie al acestora, printr-o abordare atât educaţională cât şi una socială.

Participarea și performanța școlară sunt rodul unor multipli factori, iar 
programele Fundației Ruhama îi identifică și li se adresează. Rezultatele 
activității se urmăresc cu atenție pe parcursul derulării intervenţiilor, pentru 
perfecționarea metodelor aplicate. O asemenea abordare sistemică duce la 
apariția unor metodologii detaliate și a unui know-how cu caracter general, ceea 
ce permite extinderea metodelor la un nivel mult mai larg în sistemul public de 
învățământ.
De altfel, scopul ultim al activității fundației noastre este, pe lângă obținerea 
de rezultate pozitive în îmbunătățirea educației, demararea unui proces de 
colaborare amplă la nivelul intregii societăți. Reușita veritabilă vine atunci când 
scopurile pentru schimbare sunt înțelese și însușite de factorii participanți la 
procesul educațional, creându-se o inerție socială pozitivă.
În continuare, vor fi prezentate principalele programe din domeniul educațional, 
cu mențiunea că mai toate intervenţiile se întrepătrund cu cele din domeniul 
social și de dezvoltare comunitară, fiind concepute și aplicate sistemic.

 Serviciile de zi de tip Şcoală după Şcoală găzduiesc acţiunile de 
sprijin şi asistenţă acordată copiilor proveniţi din medii excluse social, înscrişi în 
şcoală. Scopul acestor servicii este de a răspunde la efectele produse de factorii 
determinaţi de situaţia defavorizată a familiilor lor, familii cu părinţi cu nivel de 
educaţie scăzut, părinţi analfabeţi, familii în care abandonul şcolar este întâlnit 
la fraţii mai mari, familii care obişnuiesc să retragă copiii de la şcoală şi care nu 
pot asigura supravegherea necesară pregătirii acestora pentru a doua zi, familii 
al căror nivel de trai este precar şi nu pot asigura nevoile de bază ale copiilor şi 
alte cauze care influenţează buna integrare şcolară.
Serviciile derulare în 10 localităţi ale judeţului Bihor, servicii create cu sprijinul 
logistic şi de infrastructură al şcolilor locale, au asistat zilnic aproximativ 200 
copii pe toată perioada anului şcolar 2009-2010, continuând cu anul școlar 2010-
2011.
Copiii cuprinşi în programul de asistare au petrecut 2-3 ore/zi în Centre, în 
condiţii optime prin comparaţie cu sărăcia din familiile din care provin (cei mai 
mulţi nu au o masă cu scaun în casa proprie), au participat la activităţi de sprijin 
pentru pregătirea temelor pentru următoarea, la activităţi de formare de noi 
abilităţi sociale şi de viaţă ale acestora, de socializare şi petrecere a timpului, 
sub supravegherea şi implicarea directă a unui instructor de specialitate, ori 
prin serviciile asigurate de psiholo, asistent social, lucrător social, în funcţie de 
nevoile copiilor şi ale părinţilor acestora. Totodată, copiilor participanți li s-a 
oferit o masă zilnică, pentru a reduce din lipsurile de bază.
Serviciile au fost create în 10  localităţii din judeţul Bihor, în cinci activitatea 
a început din luna octombrie 2009 (Gepiş, Lugaşu de Jos, Oşorhei, Tămaşda şi 
Văşad); în patru localităţi activitatea a demarat în luna februarie 2010 (Batăr, 
Şilindru, Sânnicolau de Munte şi Ciumeghiu) şi o localitate a început activitatea 
în luna aprilie 2010 (Gepiu). 

rezUltAte Ale ProgrAmUlUI îN 2010

• 206 copii beneficiari direcţi
• Creşterea gradului de implicare a părinţilor copiilor beneficiari
• Creşterea frecvenţei şcolare ca urmare a satisfacţiilor copiilor şi înlăturarea 
unor neajunsuri în procesul educaţional.

pRogRAMUl De DezvoltARe De ABilități De viAŢă
pentRU copiii Şi tineRii DefAvoRizAŢi 

 Dezvoltarea serviciilor şi programelor în domeniul formării abilităţilor 
de viaţă se adresează copiilor şi tinerilor din comunităţile dezavantajate şi 
defavorizate din judeţul Bihor şi judeţul Cluj, cu precădere din comunităţile cu 
probleme socio-educaţionale şi economice deosebit de grave, comunităţi în 
care locuiesc compact romi. Scopul acestui tip de program este sporirea şanselor 
pentru o participare şi intergrare activă în viaţa socială, prin completarea 
educației școlare cu deprinderi și abilități utile atât pentru viață cât și pentru 
dezvoltarea propriei personalități a copiilor. 
În 2010, au fost definite peste 10 metodologii specifice necesare implementării 
programelor locale de life-skills, cu ajutorul unor experţi invitaţi în echipă. Au 
fost stabilite metodologiile de lucru în 10 localităţi din judeţul Bihor şi în două 

localităţi din judeţul Cluj şi au fost demarate acţiunile de asistare a unui număr 
de peste 1000 de copii şi tineri ce urmează a fi beneficiari direcţi.
În localităţile de implementare, atât instituţiile, dar şi  reprezentanţi ai grupurilor 
vizate (Primărie, Şcoală, Medic, Poliţie, Grup de iniţiativă local al romilor, ONG-
uri locale, etc) s-au întâlnit cu scopul de a fi consultaţi privind tipurile de tematici 
necesare, de a decide împreună beneficiarii locali şi de a identifica resursa umană 
necesară.
Programele sunt posibile cu sprijin financiar de la Fundaţia Soros România prin 
Programul de finanţare Fondul de urgenţă.

ProgrAme De  ABIlItățI De vIAŢă

1. Clubul Povestitorilor – 30 ore/program

2. Bune maniere – 22 ore/program

3. Abilităţi Psiho-sociale şi Cognitive - 20 ore/program

4. tehnici de învăţare şi petrecerea timpului liber – 50 ore/program

5. Abilităţi sportive – 96 ore/program

6. Abilităţi It – 30 ore/program

7. orientare Profesională – 16 ore/program

8. orientare în spaţiile Publice în muncipiul oradea – 48 ore/program

9. orientare în spaţiile Publice în municipiul Cluj-Napoca - 32 ore/program

10. micii sanitari – 18 ore/program

rezUltAte Ale ProgrAmUlUI îN 2010

10 metodologii specifice programelor de educaţie non-formală pentru 
dezvoltarea de abilităţi de viaţă
10 localităţi din judeţul Bihor implementează programul
2 localităţi din judeţul Cluj implementează programul
1000 de copii  şi tineri defavorizaţi în asistare directă
10 experţi în metodologii şi 28 de instructori locali de life-skills  implicaţi

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Pop Florica,
învățătoare Şcoala cu clasele 1-8, tămaşda

„Cu toate că a trecut ceva timp de la încheierea programului after-school 
la care am participat eu și elevii mei, am rămas plăcut marcată de această 
activitate.
Pot spune cu toată convingerea că beneficiile acestui program continuă şi 
după încheierea lui. Dovada este nivelul mic al absenteismului și creșterea 
frecvenței vizitelor părinților la școală. Cea mai recentă bucurie a mea este 
cererea de carte pentru lectură din partea elevilor mei. Știindu-se că numai 
cel care înțelege cele citite va dori să lectureze o carte, se poate spune că o 
parte din acești copii au trecut la o nouă treaptă. Ei exersează acum aspecte 
noi ale lecturii (corectitudine, expresivitate, conștientizare, etc.) Consider că 
rădăcinile acestei realizări se află și ele în perioada derulării programului 
after-school.„
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pRogRAMUl gRăDinițA De vARă 

pRogRAMUl ȘcoAlA De vARă 

 Ideea grădinițelor de vară provine din 
intenția de reducere a riscului de neînscriere la 
timp în clasa întâi, precum și creșterea interesului 
pentru școală a copiilor preșcolari. Activitățile 
desfășurate în cadrul grădiniței de vară 
stimulează dezvoltarea și curiozitatea copiilor. 
Astfel, crește dorința lor de a petrece mai mult 
timp împreună cu alți copii de vârsta lor și de a 
afla lucruri noi. De asemenea, ei se obișnuiesc 
din timp cu ritmul activităților didactice, ceea 
ce facilitează adaptarea la disciplina școlară 
ce va urma. Programul grădinițelor de vară se 
adresează unui număr de cel puțin 600 de copii, 
în special din medii sociale vulnerabile. În judeţul 
Bihor, se organizează anual aproximativ 20 de 
grădinițe estivale.

 Școala de Vară continuă ideea grădiniței 
de vară, adaptând-o pentru copii de vârstă școlară. În 
cadrul școlilor de vară, obiectivul este reintegrarea în 
educație a copiilor care, din diverse motive, au părăsit 
timpuriu școala, precum și prevenirea fenomenului 
de abandon școlar. Cadrele didactice participante 
contribuie la consolidarea și extinderea cunoștințelor 
elevilor, astfel încât aceștia să recupereze decalajul 
față de nivelul celorlalți copii. Acest lucru poate fi 
realizat printr-o concentrare mai mare a atenției 
dascălului asupra nivelului particular al fiecărui copil. 
Scopul programului este reabilitarea atitudinii față de 
școală a copiilor și pregătirea lor pentru a face față 
procesului normal de învățământ.

șColI estIvAle 2010

• Derularea programului de sprijin şi asistenţă 

educaţională Şcoala de Vară în 12 localităţi 

bihorene

• 288 copii participanţi

• 13 cadre didactice implicate în program

• 12 tineri romi implicaţi în calitate de asistent 

educator

grăDINIțe estIvAle 2010

• Derularea programului în 6 localităţi din judeţ (Oşorhei, 
Lugaşu de Jos, Ciumeghiu, Gepiş, Văşad şi Aleşd); 

• Implicarea primăriilor şi şcolilor cu resurse pentru 
implementarea programului;

• Finanţarea 100% a programului Grădiniţă de Vară derulat în 
Aleşd de către Primăria şi Şcoala Locală; 

• Instruirea tuturor cadrelor didactice implicate în program; 

• Implicarea a 6 tineri romi în calitate de asistenţi educatori. 

pRogRAMUl ȘcoAlA păRințiloR 

 Școala Părinților își propune să creeze o punte de comunicare între școală, părinții 
elevilor și comunitatea locală, în special în acele medii sociale marginalizate, precum cele 
de romi. În ideea prevenirii abandonului școlar, un rol esențial îl are atitudinea părinților 
față de procesul educativ. De aceea, programul de Şcoală pentru Părinți se concentrează pe 
schimbarea mentalităților părinților, atât prin informare, cât și prin dialog real între aceștia 
și cadrele didactice. Cadrul cel mai potrivit pentru acest gen de întâlniri este școala, pentru 
ca părintele să se familiarizeze cu locul în care copilul său este educat și pentru a înțelege 
scopul și problematica școlară. Fiecare părinte are idei subiective despre cum ar trebui să 
se desfășoare procesul de învățământ, iar în cursul întâlnirilor fiecare este încurajat să-și 
exprime punctul de vedere, spre binele educației copiilor. Se urmărește ca părinții și mediul 
familial să devină susținători activi ai școlii și să-și amelioreze comunicarea cu cadrele 
didactice. De regulă, la acest gen de întâlniri sunt invitați și reprezentanți ai autorităților 
locale, care află astfel care sunt problemele cu care se confruntă copiii proveniți din mediile 
defavorizate și pot lua măsuri pentru rezolvarea acestora. Un parteneriat sănătos pentru 
educație între școală, părinți și autorități crează un cadru propice procesului educațional în 
particular, iar în general, contribuie la creșterea coeziunii sociale locale.

șCoAlA PărINțIlor 2010

• Peste 1.600 de părinţi romi au participat 
la programele de Şcoala Părinţilor

• Peste 1.600 de părinţi au participat la întâlnirile cu părinţii

• Program găzduit de peste 25 de localităţi

• Interes din partea cadrelor didactice 
pentru implementarea programului

• Cadrele didactice au participat la sesiunea de formare

• Cadrele didactice implicate ca şi formatori în Şcoala Părinţilor

• Implicarea autorităţilor/instituţiilor publice şi 
private pe plan local (reprezentanţii primăriei, 
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 experţilor 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

• Finanţarea unor activităţi din Şcoala 
Părinţilor de către primăriile locale

• Participarea părinţilor la întâlniri

• Implicarea părinţilor în activităţile 
interactive din cadrul întâlnirilor

• O metodologie clară asupra modului 
de organizare a Şcolii Părinţilor

rezUltAte Ale ProgrAmelor eDUCAțIoNAle Ale FUNDAțIeI rUhAmA îN 2010

• 131 copii au frecventat programul grădiniţa de vară pe toată perioada programului
• În cadrul programului de sprijin şi asistenţă educaţională Şcoala de vară au fost cuprinși: 
 - 288 copii participanţi din 12 localităţi bihorene
 - 13 cadre didactice implicate în program
 - 12 tineri romi implicaţi în calitate de asistent educator
• 206 copii din 10 localităţi au participat la programul de Aftherschool
• 131 de copii care au frecventat grădiniţa de vară şi s-au înscris în clasa I au beneficiat de 
un vaucher constând în îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite)
• 93 de copii din comunităţile sărace de romi au fost susţinuţi în şcoală prin Fondul de sprijin
• 129 de copii au fost înscrişi la grădiniţa publică
• 247 de copii au fost înscrişi în clasa I, în clase desegregate
• Peste 5.800 de părinţi au fost informaţi şi consiliaţi cu privire la importanţa educaţiei, riscurile abandonului şcolar, programe 
naţionale, proceduri de înscriere la şcoală, la medicul de familie, încadrarea în grad de handicap, etc.;
• Peste 1.600 de părinţi romi au participat la programele de Şcoala Părinţilor
• Peste 40 de cadre didactice instruite şi implicate în programele educaţionale
• 362 de copii au participat la întâlnirile de grup de formare de noi abilităţi de viaţă şi sociale 
• 157 de copii aflaţi în risc de abandon şcolar au fost asistați direct

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

sofia-graţiela Pop,
Profesor coordonator Şcoala cu clasele 1-8 tămaşda

„Din punctul meu de vedere, ca profesor coordonator la Şcoala cu clasele 
I-VIII Tămaşda, dar şi ca om, profesor căruia îi pasă de integrarea copiilor de 
etnie romă, apreciez  foarte mult implicarea Fundaţiei Ruhama în două tipuri 
de programe educaţionale: Grădiniţa de vară şi Şcoala după şcoală. Aceste 
programe  educaţionale au fost foarte bine aplicate şi au avut efectele la care 
ne aşteptam: evoluţia şcolară a elevilor implicaţi îmbunătăţită an de an şi un 
comportament mai bun, atât la şcoală, cât şi pe stradă şi acasă.
Pe lângă aceste două programe educaţionale importante, Fundaţia Ruhama 
a mai realizat şi Şcoala Părinţilor (un curs pentru părinţi ţinut de mine), a 
identificat un copil cu handicap şi a intervenit în vederea achiziţionării unui 
cărucior special pentru deplasarea lui.
Totodată, datorită Fundaţiei Ruhama şi a implicării ei în programe 
educaţionale, am reuşit creşterea frecvenţei şcolare, să nu mai avem 
abandon şcolar la clasele I-IV, să relaţionăm mai bine cu părinţii elevilor şi 
să-i implicăm pe aceştia în activităţile extraşcolare.
Implicarea Fundaţiei Ruhama în oricare program educaţional pe care va dori 
să-l implementeze la Şcoala cu clasele I-VIII Tămaşda va fi susţinută de mine, 
ca profesor coordonator, dar şi ca om şi profesor în această şcoală.„
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centRUl De consilieRe Și spRijin pentRU păRinți Și copii 

 Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii din cadrul Fundaţiei Ruhama urmăreşte 
pregătirea copiilor şi tinerilor în vederea continuării studiilor, integrării pe piaţa muncii, formării de 
abilităţi minime de căutare a unui loc de muncă şi sprijinirea copiilor şi familiilor acestora pentru a 
accesa servicii de calitate disponibile în diferite sisteme de sănătate, educaţional, de ocupare etc.  
Serviciul nostru este creat cu scopul de a răspunde problemelor copiilor şi familiilor acestora din 
comunităţile excluse social care trăiesc un proces în acţiune, complex şi multidimensional de probleme: 
limitarea sau lipsa accesului la anumite resurse, bunuri, servicii, corelate cu capacitatea redusă ori 
incapacitatea persoanei/grupului/comunităţii de a avea acces la activităţile la care majoritatea 
persoanelor din societate au, cu perspective de viitor limitate, cu limitarea manifestării anumitor 
drepturi precum excluderea de la serviciile educaţionale, serviciile de ocupare, de la serviciile de  
sănătate, de transport, de locuire, de la resursele de infrastructură (trotuar, drum, curent electric, apă), 
excluderea din relaţii sociale.
Specificul serviciului nostru constă în orientarea activităţilor şi intervenţiilor pentru copiii din 
comunităţile locale care riscă părăsirea şcolii, riscă neînscrierea la şcoală din cauza anumitor probleme 
sociale deosebit de grave, riscă lipsa unui loc de muncă datorită nivelului scăzut de pregătire școlară.  
Grupul ţintă este constituit din copii şi tineri care locuiesc în comunităţi excluse social sau care provin din 
familii în dificultate.  Am ales acest grup ţintă datorită problemelor pregnant sociale, educaţionale, de 
ocupare şi de relaţionare care reies atât din rapoartele naţionale, dar şi din situaţiile clare identificate de 
noi în teren. Serviciul este subvenţionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

INterveNțII CCs 2010

• Suport şi asistenţă pentru copiii şi familiile în dificultate

• Asistenţa socială, juridico-administrativă 

• Asistenţa pentru obţinerea prestaţiilor sociale

• Acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinţe; 

• Sprijin și susţinere a demersurilor de (re)integrare şcolară şi 

profesională; 

• Asistarea beneficiarilor cu dificultăţi psiho-sociale

• Furnizare de măsuri de suport pentru integrarea în muncă; 

• Sprijin şi educaţie parentală;

• Sprijin in efectuarea temelor și formarea de abilități sociale 

la copii;

• Informare și consiliere;

• Mobilizarea comunității locale - măsuri şi activităţi de 

organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru 

încurajarea participării şi solidarităţii sociale

BeNeFICIArI CCs 2010

Beneficiarii Centrului de Consiliere şi Sprijin 

pentru Părinţi şi Copii sunt în special copiii şi 

părinţii din localităţile:

Săcuieni, Batăr, Gepiu, Bicaci, Telechiu, Salonta, 

Diosig, Sânicolaul de Munte, Tinca, Oşorhei, 

Lugaşu de Jos, Gepiş, Ciumeghiu, Tămaşda, Văşad, 

Curtuişeni, Haieu, Popeşti din judeţul Bihor şi Cluj-

Napoca, Jucu de Sus, Pata – com. Apahida, Colonia 

– com. Tritenii de Jos, Inuc – com. Aghireşlă din 

judeţul Cluj.

pRogRAMUl socio-eDUcAționAl pilot
centRUl De zi pentRU pReȘcolARi Și ȘcolARi 

 Din experiența activității Fundației Ruhama din anii precedenți, în 
anul 2010 am continuat sprijinirea Administraţiilor Publice Locale din judeţul 
Bihor în accesarea fondurilor nerambursabile disponibile pentru rezolvarea unor 
probleme ale comunităţilor locale, astfel că ne-am implicat în scrierea proiectelor 
şi documentelor necesare atragerii de bani către Primării, în implementarea 
proiectelor, în asigurarea consultanţei şi realizarea activităţilor specifice 
domeniului nostru de expertiză, în colaborarea cu personalul Primăriilor pentru 
a se implementa proiectele în condiţii de bună calitate.
În patru localităţi bihorene au fost atrase finanţări nerambursabile pentru 
Primării din judeţul Bihor, sprijinite prin munca noastră: Primăria Comunei 
Aştileu, Primăria Oraşului Aleşd, Primăria Comunei Şoimi, Primăria Comunei 
Ţeţchea. Două proiecte s-au concretizat în măsuri de infrastructură, iar două 
iniţiative s-au concretizat în crearea de servicii sociale comunitare, corelate cu 
măsuri de infrastructură.
Problemele multiple, de excluziune socială şi din diferite domenii cu care se 
confruntă populaţia care locuieşte în cartiere sărace, sunt în atenţia serviciilor 
sociale comunitare create în oraşul Aleşd şi în localitatea Telechiu.
Primăria Oraşului Aleşd şi Primăria Comunei Ţeţchea deţin câte un Centru 
Multifuncţional prin intermediul căruia se oferă servicii sociale de tip  Centru 
de zi pentru școlarii din ciclul primar, Centru de informare și consiliere și Baie 
publică.

Activități desfășurate:
• dezvoltarea deprinderilor de viață independență;
• ajutarea copiilor în realizarea temelor de casă;
• aprofundarea anumitor cunoștințe de bază ale copiilor;
• îmbunătățirea performanțelor școlare prin diverse tehnici și metode;
• prevenirea abandonului școlar;
• consiliere și orientare școlară;
• indentificarea problemelor familiale deosebite;
• activități de socializare şi recreere: jocuri, excursii, muzică, povești, etc.;
• activități și intervenții pentru stimularea interesului școlar;
• activități periodice de evaluare psihologică a copiilor;
• activități și intervenții terapeutice pentru o buna integrare a copiilor în 
societate;
• activități de informare a părinților acestora cu privire la importanța școlii;
• şcoli de părinţi
• medierea rezolvării unor probleme sociomedicale
• activități de informare şi consiliere pentru ocupare

CeNtrUl mUltIFUNCțIoNAl AleșD

•Centrul Multifunctional Aleşd este înființat de Primăria oraşului 
Aleşd, în parteneriat cu Fundația ruhama și Grupul de inițiativă din 
comunitatea romă Obor. În luna martie 2010, Centrul Multifunţional a 
demarat activitatea pentru comunitatea defavorizată din Obor.

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Cristian Bitea,
subprefectul Judeţului Bihor

„Fundaţia Ruhama a demonstrat în anii de funcţionare că este o organizaţie 
cu o echipă profesionistă şi dedicată misiunii sale, reuşind, în anul 2010 
să contribuie în concret prin modele integrate de schimbare şi dezvoltare 
a comunităţilor de romi din judeţul Bihor. Organizaţia a sprijinit trei 
Administraţii Publice Locale pentru a accesa fonduri nerambursabile pentru 
înfiinţarea de servicii sociale comunitare (în satul Telechiu din comuna Ţeţchea 
şi în oraşul Alesd), pentru a îmbunătăţi infrastructura locală (amenajarea 
unui spaţiu de joacă pentru copii în Aştileu, amenajarea Văii Zarzagului din 
comuna Şoimi, reabilitare de drum în sat Telechiu, sprijinirea construirii a 4 
case sociale în colonia de romi din Telechiu), pentru a îmbunătăţi calitatea 
resurselor umane (prin cursuri de formare acordate în colaborare cu Primăria 
Orașului Săcueni, Primăria Comunei Şoimi) ori alte exemple de bune practici.
Organizaţia a fost de asemenea implicată în a promova reforme în domeniul 
politicilor locale de asistenţă socială precum: baza de date integrată a 
intervenţiilor oferite cetăţenilor de către institutii publice şi organizaţii 
neguvernamentale, pt a sprijini formularea obiectivă de noi programe locale.
Fundaţia Ruhama, organizaţie membră a Coaliţiei pentru Consolidarea 
Sectorului ONG alături de alte organizaţii din judet, a reprezentat sectorul 
ONG din domeniul social în Comisia de Dialog Social şi în Comisia de Incluziune 
Socială, înfiinţate în subordinea Instituţiei Prefectului Bihor.„

CeNtrUl mUltIFUNCțIoNAl teleChIU

•Centrul Multifuncțional Telechiu este înființat de Primăria comunei Țețchea, 
în parteneriat cu Fundația Ruhama și Grupul de inițiativă din comunitatea 
romă „Colonia Telechiu”. În luna iulie 2010, Centrul Multifunţional a demarat 
activitatea pentru comunitatea defavorizată din localitatea Telechiu, 
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pRoiectUl nAționAl „toți lA gRăDiniță, toți în clAsA i!” 

 Rezultatele foarte bune obținute prin implementarea proiectelor cu 
specific socio-educațional ale Fundației Ruhama au atras atenția Ministerului 
Educației, care a decis preluarea ideilor și metodologiei aplicate în județul Bihor 
și transformarea lor într-un proiect național. Acest proiect, derulat în perioada 
2008 - 2011, se numește „Toți la grădiniță, toți la clasa I”. Fundația Ruhama a 
pus la dispoziția Ministerului know-how-ul și întreaga metodologie de lucru a 
programelor pilotate. 
Practic, activitatea educațională din Bihor este considerată un proiect pilot care 
a fost extins la nivel național, prin intermediul Inspectoratelor școlare din fiecare 
județ. Suntem mândri că eforturile noastre și rezultatele acestora sunt recunoscute 
și preluate! Specialiștii Fundației Ruhama colaborează din ce în ce mai îndeaproape 
cu cei ai Ministerului Educației, în vederea scopului comun - creșterea calității 
procesului educativ. Nici un copil, indiferent de condițiile sociale ale familiei 
sau comunității din care face parte nu trebuie să fie lipsit de șansa la o educație 
corespunzătoare.

oBIeCtIve „toțI lA grăDINIță, toțI lA ClAsA I”

• 8.400 copii cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în special copii din 
mediul rural, comunitatea romă sau provenind din familii sărace, 
participanţi ai programului „Grădiniţa de vară” la nivel naţional;

• 6.000 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în special copii din 
mediul rural, comunitatea romă sau provenind din familii sărace, 
participanţi ai programului „Şcoala după şcoală” la nivel naţional;

• 2.100 personal de specialitate format şi implicat în 
implementarea programelor alternative de educaţie: „Grădiniţa 
de vară”, „Şcoala după şcoală”, „Şcoala părinţilor”;

• 10.000 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 
cu precădere din comunităţile rome, din zonele rurale şi populaţia 
săracă, beneficiază de informare şi consiliere privind educaţia copiilor;

• 5.000 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 
cu precădere proveniţi din    comunităţile rome, din zonele rurale 
şi populaţia săracă, participanţi la programul „Şcoala părinţilor”;

• 8.000 copii proveniţi din comunităţi/familii dezavantajate (inclusiv 
din programul Grădiniţe de vară), beneficiază de subvenţii constând 
în seturi vestimentare de bază pentru înscrierea în clasa I, conţinând 
îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare anotimpurilor (trening, 
adidaşi, pulover, jachetă/fâş/palton, ghete, căciulă, mănuşi, lenjerie);

• 420 reprezentanţi ai comunităţilor defavorizate – 
promotorii comunitari – instruiţi şi activaţi pentru 
procesul de dezvoltare comunitară.

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în parteneriat cu Fundația 
Ruhama, implementează proiectul „TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I”. Programe 
integrate pentru creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor 
din comunităţi defavorizate, cu precădere romi”, proiect finanţat de către Uniunea 
Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, 
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. 
În cadrul acestui proiect ne-am propus formarea personalului în educaţiei incluzivă, 
derularea Grădiniţelor de Vară în 420 de localităţi din ţară după modelul implementat 
de către Fundaţia Ruhama în judeţul Bihor, şi a programelor de tip Şcoală după Şcoală 
şi Şcoala Părinţilor.

pRoiectUl „A DoUA ȘAnsă, o noUă ȘAnsă” 

 Pe baza experienței proiectelor derulate de către Fundația Ruhama, 
Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin stă a demarat, în parteneriat cu Asociația 
Nevo Parudimos din Reșița şi cu Inspectoratul Școlar Bihor și Fundația Ruhama, 
proiectul „A doua șansă, o nouă șansă”, care se derulează în județele Bihor și 
Caraș-Severin. Acest proiect reprezintă o preluare a grupului de proiecte socio-
educaționale aplicate în Bihor de către Fundaţia Ruhama: Grădiniţe estivale, 

programe Şcoală după Şcoală, Şcoala Părinţilor, etc.
Proiectul a demarat începând din 1 noiembrie 2010, fiind finanțat prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de trei ani. Scopul acestui proiect 
este acela de a preveni fenomenul de părăsire timpurie a școlii de către elevii 
aflați în situații de risc, din școlile celor două județe (Caraș-Severin și Bihor).

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BIHOR

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

rezUltAte PreCoNIzAte „A DoUA șANsă, o NoUă șANsă”

• Crearea unui cadru funcţional, de natură să asigure creşterea 
nivelului de educaţie şi formare profesională a resurselor umane,

• Dezvoltarea politicilor educaționale incluzive care să favorizeze accesul 
grupurilor vulnerabile la educație, atât la nivel județean (strategia 
de dezvoltare a celor două județe), cât și la nivel local (strategiile 
de dezvoltare locală a comunităților din cele două județe);
• Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii a celor 2.500 de elevi 
identificați a fi aflați în situații de risc, din școlile celor doua județe;
• Reintegrarea in educație a 500 de persoane din cele două 
județe care au părăsit timpuriu/abandonat școala;
• Reducerea riscului de abandon școlar pentru cel puțin 2.500 elevi, prin programe 
de tipul școala de după școală, grădiniță estivală, consiliere și orientare;
• Reducerea riscului de neînscriere în clasa întâi la timp si creșterea 
interesului pentru școală, pentru un număr de cel puțin 600 de copii, 
ce vor fi cuprinși în 20 de Grădinițe estivale, organizate anual;
• Cel puțin 150 de reprezentanți ai autorităților publice locale vor fi informați 
în legătură cu importanţa strategiscă a sistemului de învățământ;

• Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor celor două județe în 
legătură cu importanța educației în dezvoltarea durabilă a societății;

• Funcționarea unor centre de resurse județene pentru programele de 
tipul școala de după școală, grădinița estivală și „A doua șansă”;
• Funcționarea, în fiecare județ, a unui Centru de 
consiliere și sprijin pentru copii și părinți;
• Funcționarea a cel puțin 30 de Grupuri de inițiativă locale 
în comunitățile unde se desfășoară proiectul;

• Acordarea unui număr de 600 de burse sociale (200/an) pentru preșcolarii 
care vor începe școala și care provin din familii dezavantajate;
• Cel puțin 1.600 de copii implicați in programele școala după școală;
• Cel puțin 1.000 de părinți implicați în programele de Școala Părinților;
• Cel puțin1.000 de copii beneficiari de intervenții inovative ale Centrelor de 
Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți, pentru reducerea abandonului școlar;
• Cel puțin 1.600 de copii vor fi cuprinși în programul 
Școala după școală, organizat timp de doi ani.
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pRogRAMUl De consilieRe pentRU elevi Din ciclUl 
giMnAziAl, liceAl Și UniveRsitAR 

 În cadrul activității de consiliere desfășurate de Fundația Ruhama, 
un loc aparte îl ocupă Programul de consiliere pentru elevi din ciclul gimnazial, 
liceal și universitar. Scopul programului este creşterea gradului de informare al 
membrilor comunităţilor defavorizate în legatură cu toate programele existente 
care sprijină educația. Centrul de consiliere din Oradea, str. Universităţii, nr. 4, 
oferă solicitanților din aceste categorii îndrumare și sprijin pentru rezolvarea 
unor probleme specifice etapelor școlare superioare (informații legale, despre 
programe în derulare, despre burse de studii, etc). În cadrul unei întâlniri de 
consiliere, beneficiarului i se oferă libertatea de a-şi relata succint solicitarea/
nelămuririle, fiind canalizat înspre părţile esenţiale ale problemei în baza unor 
întrebări ajutătoare concludente şi pertintente. Răspunsul va fi oferit după 
epuizarea tuturor surselor de informare şi consiliere (fişe tematice, calendar 
şcolar, soft legislativ, Monitor Oficial etc). De asemenea, consilierea și informarea 

se poate face și prin email, la adresa consiliere@ruhama.ro.
Calendarul Şcolar reprezintă un document editat şi printat, care conţine 
informaţii exacte despre termenele diferitelor programe şi etape pe parcursul 
unui an şcolar de exemplu: Accesarea Euro 200, Burse de merit, Program naţional 
de rechizite, Bani de liceu, etc.
Consilierul de beneficiari, asistentul social sau, după caz, lucrătorul social 
asigură redactarea unui raport de activitate care conţine detaliat solicitarea 
beneficiarului, răspunsurile oferite acestuia, respectiv temeiurile juridice pe 
care se sprijină informaţiile furnizate. Temele selectate în funcţie de interesul 
şi nevoile depistate în comunităţi vor fi prezentate beneficiarilor  în cadrul unor 
întâlniri de informare colectivă, în baza fişelor tematice de actualitate redactate 
în concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare de către consilierul implicat în 
proiect. 

rezUltAte Ale ProgrAmUlUI Pe 2010

• 3 întâlniri cu tinerii;

• 83 tineri participanţi;

• 1 curs de iniţiere în competenţe informatice;

• 28 tineri participanţi la cursul de iniţiere în competenţe 
informatice;

• 24 absolvenţi ai cursului de iniţiere în competenţe 
informatice;

• 1 curs de legumicultor;

• 21 absolvenţi ai cursului de legumicultor;

• 29 tineri informaţi cu privire la bursele pentru elevii şi 
studenţii romi;

• 29 tineri participanţi la sesiunea de formare şi informare pe 
tema originea, cultura şi istoria romilor în vederea creşterii 
stimei de sine.

centRUl eDUcAționAl pentRU RoMi 

 Experiența acțiunilor desfășurate de Fundația Ruhama a relevat o 
concentrare mare a problemelor socio-educaționale în comunitățile rome. Față de 
alte categorii defavorizate, romii se caracterizează printr-o problematică aparte, la 
care contribuie stilul lor de viață, mentalitățile, tradiția și modul lor de organizare 
socială. Pentru a crește eficiența acțiunilor de sprijinire și educare, a devenit evidentă 
oprotunitatea unei abordări țintite pe caracteristicele etnice rome. În acest sens, 
Fundația Ruhama a înființat începând cu luna aprilie 2007 Centrul educațional pentru 
romi, ca program dedicat cu preponderenţă romilor și problemelor lor. Centrul se 
află în Oradea, str. Universității, nr. 4 şi are ca misiune să dezvolte şi să promoveze 
un model educaţional incluziv şi sustenabil pentru copiii romi, care să promoveze 
desegregarea şi integrarea, susţinut de un efort comunitar integrat.
Programul reprezintă o sinteză a tuturor acțiunilor fundației și este adresat cetăţenilor 
de etnie romă ce întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte accesarea unor drepturi și 
servicii educaţionale, sanitare, ocupaționale, cu accent pe importanţa educaţiei, 
facilităţi din sfera educaţiei, drepturi şi obligaţii.
Prin intermediul acestui program se urmăreşte informarea cetăţenilor în vederea 
identificării soluţiilor la problemele semnalate, prin prezentarea serviciilor ce le stau 
la dispoziţie exemplu: cum accesăm o facilitate, care sunt paşii de urmat, etc.

sCoPUl CeNtrUlUI eDUCAțIoNAl PeNtrU romI

• Creşterea gradului de informare al membrilor comunităţilor de 
romi prin campanii de informare în legatură cu toate programele 
existente care sprijină educatia;

• Creşterea gradului de educaţie a copiilor romi, de conştientizare a 
importanţei educaţiei în rândul comunităţilor rome defavorizate, de 
consiliere şi informare în ceea ce priveşte programele educaţionale 
existente;

• Creşterea gradului de informare a potenţialilor beneficiari ai 
programului de tip a doua şansă în vederea cuprinderii acestora în 
program;

• Creşterea gradului de conştientizare în rândul familiilor rome 
dezavantajate, despre importanţa educaţiei copiilor şi a implicării 
părinţilor în susţinerea acestora;

• Creşterea procentului participării şcolare a copiilor proveniţi din 
comunităţi dezavantajate.

teme De INFormAre 2010

- Înscrierea în clasa I
- Programul Euro 200
- Burse de merit
- Informare despre diferite burse (ANR, Dinu Patriciu, RMUSP) 
- Burse şcolare
- Program naţional de rechizite
- Bani de liceu
- Încadrare în grad de handicap (copil şi adult)
- Venit Minim Garantat
- Ajutor de urgenţă
- Pensii (urmaş, boală, invaliditate)
- Procedură pentru obţinerea statutului de asistent personal
- Solicitare proteză/cărucior.

- Alocaţii (de susţinere a familiei, legea 277/2010) 
- Procedura privind eliberarea certificatelor de naştere şi a actelor 
de identitate

- Procedura de accesare a serviciilor medicale şi de înscriere la 
medicul de familie

- Programul A doua şansă
- Procedura privind adopţia/plasamentul
- Tutela minorului
- Curatela minorului
- Locurile speciale pentru copii romi (liceu, facultate)
- Recunoaşterea paternităţii
- Acţiunea în tăgada paternităţii
- Apostilarea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine
- Răspunderea profesorilor pentru faptele elevilor (cod civil)
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foRMARe pRofesionAlăŞi seRvicii De ocUpARe

cURsURi De foRMARe pRofesionAlă

 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 furnizării 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 personalului activ în furnizarea serviciilor sociale la 
nivelul judeţului Bihor. 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. 
După obţinerea acestor autorizaţii, departamentul s-a orientat şi spre alte 
domenii de interes pentru comunitatea locală, astfel încât la finalul anului 2009 
fundaţia este autorizată pentru furnizarea unui număr de 20 cursuri de formare 
profesională.

 În anul 2010, Departamentul de Formare Profesională şi Servicii de Ocupare 
a organizat 21 cursuri de formare profesională. Fiecare curs organizat s-a finalizat cu 
examen de evaluare, astfel că au fost organizate 21 examene, toţi participanţii înscrişi 
fiind declaraţi promovaţi. Pentru trei dintre cursurile de calificare demarate în anul 
2010, examenul de evaluare finală a fost organizat în perioada februarie-martie 2010. 
Numărul total al persoanelor care au beneficiat de cursuri este de 415. Astfel, au 
beneficiat de certificate de calificare un număr de 308 persoane, iar de certificate de 
absolvire un număr de 107 persoane. 
Pe parcursului anului 2010 au fost oferite cursuri gratuite organizaţiilor 
neguvernamentale, în vederea dezvoltării acestora. Astfel, un număr de 82 de persoane, 
provenind din rândul angajaţilor şi voluntarilor organizaţiilor neguvernamentale au 
beneficiat de cursuri gratuite în domeniile: ÎNGRIJITOR COPII, LUCRĂTOR SOCIAL şi 
MANAGER PROIECT. 
În anul 2010, Departamentul Formare Profesională al Fundaţiei Ruhama a oferit un 
curs de calificare în ocupaţia LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII pentru 
un număr de 28 de persoane din comunitatea de romi din Şoimi, judeţul Bihor, în 
cadrul proiectului “Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul comunităţii de romi 
din comuna Şoimi prin regularizarea albiei văii Zărzagului, cursuri de formare 
profesională şi campanii pe mediu”, fundaţia fiind partenerul Primăriei comunei 
Şoimi în implementarea acestui proiect. 14 persoane dintre cele care au participat 
la curs au obţinut certificate de calificare, iar cu sprijinul Primăriei comunei Şoimi o 
parte dintre aceştia au fost angajaţi în domeniu. 
Departamentul Formare Profesională al Fundaţiei Ruhama a oferit un curs de 
perfecţionare în ocupaţia FORMATOR unui număr de 38 de cadre didactice din 
judeţul Bihor, implicate în programul de mentorat al copiilor provenind din grupuri 
defavorizate 

CUrsUrI AUtorIzAte 2010

- Calificare în ocupaţia ÎNGRIJITOR DE BĂTRÂNI 

- Calificare în ocupaţia ÎNGRIJITOR DE COPII 

- Calificare în ocupaţia LUCRĂTOR SOCIAL

- Perfecţionare ASISTENT MATERNAL

- Perfecţionare în ocupaţia FORMATOR

- Iniţiere în AUTODEZVOLTARE PERSONALĂ (CONCEPEREA ŞI REDACTAREA 
CERERILOR DE FINANŢARE)

- Perfecţionare MANAGER DE PROIECT

- Însuşirea noţiunilor fundamentale de IGIENĂ

- Specializare în COMUNICARE, PREVENIREA ABUZULUI, SUPERVIZAREA 
ŞI TEHNICI ALTERNATIVE ÎN EDUCAŢIA COPILULUI

- Specializare în ocupaţia LEGUMICULTOR

- Specializare în ocupaţia FLORAR

- Perfecţionare în ocupaţia AGENT VÂNZĂRI

- Iniţiere în COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

- Calificare în ocupaţia SECRETAR STENODACTILOGRAF OPERATOR 
BIROTICĂ

- Iniţiere în COMPETENŢE INFORMATICE

- 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

- Calificare în ocupaţia LUCRĂTOR ÎN CONSTRUCŢII

centRUl cARieRe

 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. Centrul CARIERE a 
fost înfiinţat de Fundaţia Ruhama în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor, 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor, Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane din cadrul Universităţii din Oradea şi Gesellschaft für Soziale 
Unternehmensberatung mbH din Germania pentru a veni în întâmpinarea unei 
probleme identificate atât la nivel naţional, cât şi european, problemă legată de 
inserţia pe piaţa muncii a tinerilor. Problemele pe care acest centru îşi propune 
să le soluţioneze sunt legate în principal de ocuparea şi menţinerea mai multor 
persoane angajate, cu accent pe tineri, sprijinirea integrării sau reintegrării pe 
piaţa muncii a şomerilor tineri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul 
tinerilor. 
Pe parcursul anului 2010, 616 angajatori au colaborat cu Centrul CARIERE, fiind 
incluşi în baza de date cu peste 2.803 oferte de locuri de muncă. 
Începând cu luna noiembrie 2010, pentru o perioadă de 2 ani, Fundaţia Ruhama 
prin Centrul CARIERE implementează proiectul “Informat, Instruit, Angajat”, 
finanţat din Fondul Social European. 
Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării şi menţinerii pe 
piaţa muncii a şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă din 
judeţul Bihor, prin utilizarea intensă a măsurilor active dezvoltate prin Centrul 
CARIERE, determinând astfel creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii 
persoanelor pe piaţa muncii şi creşterea ratei de ocupare. 
Activităţile proiectului se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, precum şi şomerilor, mai puţin persoanelor care sunt încadrate 

în sistemul de învăţământ (elevi şi studenţi). 1.100 de persoane vor beneficia 
de activităţile proiectului, 300 de persoane vor fi beneficiare ale cursurilor de 
formare profesională. 
În anul 2010, Centrul CARIERE a organizat trei burse ale locurilor de muncă, în 
luna iunie, luna iulie şi în luna octombrie. La bursa organizată în luna iunie 2010 
in municipiul Oradea, au participat 24 angajatori din judeţul Bihor, cu peste 300 
de oferte de locuri de muncă şi peste 143 de persoane în căutare de loc de muncă. 
Ca urmare a pre-interviurilor dintre angajatori şi persoanele participante, peste 
95 de persoane au fost selectate de angajatori pentru procesul de selecţie de 
personal urmând a participa la interviuri de angajare programate pentru 
perioada imediat următoare. 
La bursa organizată în luna iulie 2010 in municipiul Aleşd, au participat 5 
angajatori din judeţul Bihor, cu peste 30 de oferte de locuri de muncă şi 
aproximativ 50 de persoane în căutare de loc de muncă. Ca urmare a pre-
interviurilor dintre angajatori şi persoanele participante, 30 de persoane au 
fost selectate de angajatori pentru procesul de selecţie de personal urmând 
a participa la interviuri de angajare programate pentru perioada imediat 
următoare. 
La bursa organizată în luna octombrie 2010 in municipiul Salonta, au participat 
6 angajatori din judeţul Bihor, cu peste 43 de oferte de locuri de muncă şi 
aproximativ 100 de persoane în căutare de loc de muncă. Ca urmare a pre-
interviurilor dintre angajatori şi persoanele participante, 46 de persoane au fost 
selectate de angajatori pentru procesul de selecţie de personal urmând a participa 
la interviuri de angajare programate pentru perioada imediat următoare. Centrul 
Cariere estimează că un număr de aproximativ 25 de persoane au fost încadrate 
în muncă la sfârşitul acestui proces de selecţie. 

rezUltAte CeNtrUl CArIere

De la începerea activităţii (2004) şi până în prezent, Departamentul de 
Formare Profesională şi Servicii de Ocupare a furnizat cursuri de formare 
profesională unui număr de 1.527 de persoane.
 Din 2004 şi până în prezent, Departamentul de Formare Profesională şi 
Servicii de Ocupare a furnizat un număr total de 82 cursuri, persoanele 
participante la curs provenind atât din rândul instituţiilor publice, cât 
şi din rândul organizaţiilor neguvernamentale şi a persoanelor fizice 
independente.
 De la începerea activităţii (2006) şi până în prezent, Departamentul de 
Formare Profesională şi Servicii de Ocupare a oferit servicii de informare, 
consiliere şi mediere în vederea ocupării unui număr de 1.337 persoane, 
dintre acestea 272 fiind angajate
În cursul anului 2010, 325 de persoane au beneficiat de informare şi 
consiliere cu privire la piaţa muncii, pentru aceste persoane realizându-se 
848 de medieri în vederea identificării unui loc de muncă. Un număr de 18 
persoane au fost angajate cu sprijin din partea Centrului CARIERE.Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Jr. simona vesA,
Director executiv AJPs BIhor

„Apreciez interesul Fundaţiei Ruhama pentru formarea profesională a adulţilor. Prin 
cele 19 programe autorizate, Fundaţia Ruhama contribuie la facilitarea integrării 
sociale a persoanelor supuse riscului excluziunii sociale, precum şi la pregătirea 
resurselor umane ce contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă.„

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Drăghici Dorel,
Director executiv AJoFm BIhor

„Fundaţia Ruhama, furnizor acreditat pentru prestarea serviciilor specializate 
pentru stimularea forţei de muncă, se implică în mod activ pe piaţa judeţeană 
a forţei de muncă, furnizând persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
servicii de informare şi consiliere profesională precum şi servicii de mediere a 
muncii . Prin înfiinţarea Centrului Cariere, Fundaţia Ruhama contribuie în mod 
semnificativ la insertia pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă. De asemenea, prin activităţile proiectului „Informat, Instruit, 
Angajat” , piaţa forţei de muncă orădeană va avea din nou de câştigat, prin 
furnizarea serviciilor de informare şi consiliere precum şi prin organizarea unor 
burse tematice şi a unor burse ale locurilor de muncă .„



2010

2726 Fundația RUHAMA

RAPORT ANUAL

DezvoltARe coMUnitARă

iMplicAReA în DezvoltAReA infRAstRUctURii locAle

 Pe parcursul derulării acțiunilor Fundației Ruhama, a devenit evident 
faptul că obținerea de rezultate reale și stabile depinde esențial de contribuția 
și cooperarea factorilor locali. Nu putem vorbi de un real succes fără ca scopurile 
propuse în cadrul proiectelor derulate să fie înțelese și asumate de cei implicați 
direct. În acest scop, pe lângă acțiunile propriu-zise de creștere a interesului 
elevilor pentru învățătură, s-au organizat, după cum am amintit anterior, acțiuni 
de informare și consiliere ale părinților, liderilor comunităților, cadrelor didactice 
locale și autorităților publice. Din discuțiile derulate pe parcursul acestor întâlniri, 
s-a putut constata faptul că problematica comunităților defavorizate este mult 
mai complexă, fenomene ca obținerea de rezultate slabe la învățătură sau ca 
abandonul școlar nefiind decât simptome ale cazuisticii generale. O abordare 
punctuală a problemelor strict școlare, oricât de detaliată și minuțioasă, n-ar avea 
decât rezultate incomplete și relative. Este un adevăr sociologic faptul că există 
o așa-zisă piramidă a nevoilor umane (Maslow), iar atâta vreme cât nevoile de 
bază ale comunităților și ale familiilor nu sunt satisfăcute, cele social-educative 
devin secundare ca prioritate. Cu cât se comunica mai deschis cu reprezentanții 

comunităților rome, cu atât devenea mai limpede că există un mare număr de 
probleme fundamentale nerezolvate. S-a realizat faptul că suntem în fața unei 
reale necesități de dezvoltare comunitară, care să acopere domenii mult mai 
variate decât educația. Există, în cadrul comunităților rome, persoane care nu au 
nici măcar acte de identitate, care locuiesc în condiții improprii, sau pentru care 
simpla chestiune a hranei și a îmbrăcămintei este o problemă. Într-un asemenea 
context, însăși stima de sine a copiilor are de suferit. Cum să mergi la școală când 
ți-e rușine cum ești îmbrăcat, când ți-e foame și când acasă n-ai condiții pentru 
învățat? A devenit cât se poate de evident că educația școlară nu este decât o 
parte a problemei dezvoltării comunitare, iar rezolvarea ei necesită o abordare 
complexă și integrată în cadrul unei strategii coerente. O asemenea strategie 
nu poate fi urmărită cu succes decât prin implicarea directă a tuturor factorilor 
locali. De aceea, Fundația Ruhama a demarat, în cadrul programelor existente, 
componente noi, de identificare, organizare și conștientizare a factorilor locali, 
sau a inițiat programe noi, care să se adreseze unor probleme specifice din cadrul 
domeniului dezvoltării comunitare. 

 Ca un prim experiment de dezvoltare comunitară, Fundaţia Ruhama 
a iniţiat parteneriatul cu Primăria Comunei Ţeţchea şi Şcoala Locală pentru a 
sprijini comunitatea din Telechiu cu scopul de a promova incluziunea socială 
prin facilitarea accesului romilor la serviciile publice, servicii educaţionale, de 
sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale.
Pe componenta de infrastructură, cu finanţare de la Open Society Insitute, 
Fundaţia Ruhama a demarat construirea a 2 case noi în comunitate, pentru cele 
mai sărace familii (familii cu mulţi copii, bătrâni, familii monoparentale). Cele 
două familii beneficiare au fost stabilite de către membrii comunităţii rome, în 
cadrul unor dezbateri publice. Până la implementarea acestui proiect, cele două 
familii au locuit în condiții improprii, în case construite din pământ și în condiții 
insalubre greu de imaginat.
Pe parcursul implementării proiectului, membrii comunității ne-au semnalat 
alte două cazuri sociale grave și au insistat pe lângă Primărie și pe lângă 
Fundație să încercăm să gasim o modalitate prin care să construim mai multe 
case, fie și mai mici, pentru acești beneficiari. Astfel după analize îndelungate 
și cu acceptul primăriei am început construirea a încă 2 case pentru cele două 
noi cazuri identificate și sprijinite de membrii comunității. Fundația a solicitat 
și a obținut din partea OSI suplimentarea grantului inițial. Acest fapt s-a datorat 

și creșterii nivelului de implicare al autorității locale, dar și datorită sprijinului 
voluntar în construirea caselor asigurat de membrii comunității. Primăria locală a 
pornit o campanie activă pentru procurarea materialelor de construcție necesare 
de la firmele din vecinătatea comunităţii. Astfel, s-a obţinut ciment şi piatră 
pentru fundaţii și partea lemnoasă pentru acoperiş. Construirea caselor a fost 
coordonată de un membru al comunităţii cu experienţă în construcţii, ajutat 
fiind de membrii familiilor ale căror case s-au aflat în construcţie, dar şi de 
către numeroși voluntari din comunitate. Pentru fiecare zi de activitate, a fost 
organizată munca comunităţii în aşa fel încât casele să se construiască în acelaşi 
timp pentru fiecare beneficiar. În total, în comunitatea de romi din Telechiu au 
fost construite 4 case în 2010. 
Casele au fost finalizate până la data de 30 noiembrie 2010. Pentru dotarea 
caselor cu mobilier şi obiecte de uz casnic Fundaţia Ruhama a invitat diverse 
instituţii şi companii să participe la efortul de dotare a caselor cu echipamente 
necesare (mobilier, obiecte de uz casnic, sobă cu lemne), iniţiativă care urmăreşte 
responsabilizarea socială a companiilor prin implicarea civică a acestora în 
procesul de dezvoltare comunitară. Un alt aspect important de menționat este 
faptul că Primăria locală, prin Ședinţa de Consiliu Local din data de 16 decembrie 
2010, a propus şi s-a aprobat implicarea Consiliului Local în racordarea caselor la 
reţeaua de curent electric. 

rezUltAte DezvoltAre INFrAstrUCtUră 2010

• Generarea unui nivel ridicat de coeziune, solidaritate socială și 
voluntariat între membrii comunității, în mod special datorat identificării 
și agreării prin consens a beneficiarilor;
• Implicarea comunităţii locale în proiectele de infrastructură (săpat 
fundaţie, spart piatră fundație, încărcat și descărcat materiale 
construcție, participare la zidit și tencuit pereţi. etc);
• Implicarea membrilor cu experienţă din cadrul comunităţii în vederea 
coordonării lucrărilor de construcţii. Aceștia au agreat ca plată sume 
cu mult sub prețul pieții fiind conștienți de ajutorul pe care îl acordă 
familiilor beneficare;

• Implicarea activă a Primăriei Locale în vederea atragerii de fonduri 
necesare pentru construirea caselor;

• Parteneriat real, viabil și pe termen lung cu Primăria și Consiliul Local;
• Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului  de implicare al 
membrilor Administrației Publice Locale în viața comunității de romi din 
localitate;

• Implicarea voluntară a unor companii în vederea executării unor lucrări 
de amenajare;
• Implicarea persoanelor fizice şi instituţiilor în vederea dotarii caselor cu 
mobilier şi obiecte de uz casnic;

• 4 case construite pentru 4 familii extrem de sărace din comunitatea de 
romi din Telechiu. 

 Un alt proiect are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
în cadrul comunităţii de romi din comuna Şoimi, prin regularizarea albiei 
văii Zărzagului, cursuri de formare profesională şi campanii pe mediu. Acest 
proiect se află în derulare începând cu luna noiembrie 2009, fiind coordonat 
de către Primăria Comunei Şoimi în parteneriat cu Fundaţia Ruhama şi Grupul 
de Iniţiativă Local „Valea Romilor” din Şoimi. Obiectivul investiţiei constă în 
lucrări de infrastructură pentru reducerea gradului de risc la inundaţii şi evitarea 
pagubelor produse de viituri pe cursul Văii Zărzagului în zona localităţii Şoimi 
propunând amenajarea albiei pentru tranzitarea debitului de calcul pe o lungime 
de 1.000 ml, consolidări de mal în lungime de 440 ml și amenajarea de căderi şi 
praguri pentru stabilizarea talvegului.
Proiectul integrat presupune oferirea de servicii sociale ce vin în completarea 
lucrărilor de mică infrastructură şi anume, formarea profesională gratuită pentru 
un număr de 15 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din comunitatea 
romă, servicii de informare şi consiliere profesională şi servicii de mediere a 
muncii pentru un număr de 50 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

din comunitate. În completare, vor fi organizate 5 sesiuni de Job Club pentru un 
număr de 50 de persoane.
Un alt obiectiv este sensibilizarea populaţiei pentru ocrotirea mediului iar în 
acest sens, s-au organizat 5 întâlniri tematice cu părinţii în şcoală, cu membrii 
comunităţii şi diverse activităţi extracurriculare cu elevii în şcoală pentru 
informarea şi orientarea lor.
Un alt proiect de infrastructură se referă la amenajarea şi utilarea unui spaţiu de 
joacă adecvat pentru grădiniţa cu program normal din comuna Aştileu. Spaţiul 
are o suprafaţă de aproximativ 400 mp. Iniţial, preşcolarii din grădiniţa Aştileu, 
nu au avut un spaţiu delimitat în care să îşi desfăşoare activităţile în aer liber, 
riscând să fie accidentaţi de elevii Şcolii locale, copiii mai mari cu care se jucau 
în curtea comună.
Pe lângă acestea, Fundația Ruhama și-a adus contribuția la realizarea altor 
investiții, precum amenajarea de drumuri pentru copiii din comunitate care merg 
la școală, branșarea locuințelor din comunitățile rome la rețeaua de apă potabilă 
și altele. 
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înRegistRăRi tARDive lA eviDențA popUlAției

 Este greu de imaginat că în ziua de azi există oameni neînregistraţi 
la evidenţa populaţiei. Faptul că în comunităţile locuite compact de romi se pot 
întâlni oameni fără acte de identitate sau cu acte vechi şi greu lizibile, dovedeşte 
cât de izolat de restul lumii trăiesc unii membri ai acestor comunităţi. Fără acte 
de identitate, o persoană nu poate beneficia de drepturile sale cetăţeneşti, acest 
lucru constituind un obstacol suplimentar major în calea integrării în societate. 
Fie că vorbim de asistenţă socială sau de asigurările medicale, fie că ne referim 
la înscrierea copiilor la şcoală, posesia unui act de identitate este indispensabilă. 
Din păcate, în cursul derulării acţiunilor noastre în cadrul comunităţilor rome, am 
întâlnit numeroase cazuri în care identitatea unei persoane nu putea fi stabilită 
şi dovedită cu acte.
A devenit evidentă necesitatea iniţierii unui program de înregistrare tardivă la 
evidenţa populaţiei a acestor persoane, fapt care s-a concretizat prin campanii 
de sprijin efectuate în parteneriat cu primăriilor locale şi cu serviciile publice 
comunitare de evidenţă a populaţiei.
Înregistrare tardivă este considerată situaţia în care cel născut are 1 an împlinit și 
nu are certificat de naștere. Înregistrarea naşterii se face numai în baza hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, 
care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării. 

Datorită perioadei lungi pentru soluţionarea cazurilor de înregistrare tardivă, 
acestea au constituit o prioritate pentru echipa Fundaţiei Ruhama. Aceasta 
a implicat toţi actorii în procesul de obţinere a acestora: Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Primăriile Locale, Maternităţile şi 
Judecătoriile din judeţ. 
În vederea înregistrării tardive prin adresare către instanţă, cererile de înregistrare 
tardive au fost depuse la Judecătoria Oradea şi Marghita. S-a trecut ca domiciliu 
procesual adresa Fundaţiei Ruhama pentru a putea monitoriza stadiul în care 
se află cazurile. Pentru fiecare caz în parte, persoanele cu probleme au fost 
citate de 2 ori. În prima citaţie, mama copilului a fost chemată în calitate de 
petent, în proces cu Primăria Municipiului Oradea - Serviciul de Stare Civilă. În a 
doua citaţie, mama copilului a fost chemată în calitate de reclamant, în proces 
cu Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Oradea - Serviciul de Stare 
Civilă. Cele două citaţii au fost urmate de o sentinţă civilă prin care Judecătoria 
Oradea a deliberat înregistrarea ulterioară în registrele de naşteri. După 15 zile, 
în urma pronunţării sentinţei, aceasta a fost investită cu formulă executorie şi 
apoi, la Serviciul de Stare Civilă, pe baza unei adrese, s-a solicitat înregistrarea 
naşterii în registrele de naşteri, obţinându-se un număr de înregistrare care a fost 
comunicat persoanelor în cauză şi primăriilor de domiciliu, pentru ca acestea să 
poată solicita certificatul de naştere.

gRUpUl De spRijin locAl (gsl), gRUpUl De inițiAtivă locAlă (gil)

RețeAUA jUDețeAnă pentRU eDUcAție inclUzivă A cADReloR DiDActice

 Grupurile de Sprijin Locale (GSL) sunt structuri informale constituite 
în baza legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
numite Structuri Comunitare Consultative. Acest tip de structuri sunt denumite 
Grupuri de Sprijin Local în sistemul educaţional şi au fost promovate şi constituite 
cadrul proiectul Phare “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”.
Grupul de Sprijin Local cuprinde următoarele autorităţi, dar fără a se limita la 
acestea: primărie, şcoală, poliţie, biserică, cabinet medical individual, ONG şi 
reprezentanţii comunităţii cu nevoi specifice privind educaţia (comunităţi etnice, 
comunităţi defavorizate, comunităţi miniere). Mai pot fi invitaţi: consilieri locali, 
profesori, expertul rom, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, tineri cetăţeni 
activi, părinţi din comunităţile dezavantajate, asistenți sociali, psihologi şcolari, 
oameni de afaceri etc.
Fundaţia Ruhama a promovat invitarea reprezentanţilor Grupurilor de Iniţiativă 
Locală în cadrul Grupurilor de Sprijin Local. Grupurile de Iniţiativă Locală sunt 
sunt forme de organizare ale comunităţilor dezavantajate care pun împreună 
membri activi din comunitaţi a căror probleme sunt de interes mai larg precum 
lideri, tineri cetăţeni activi, persoane care cunosc problemele comunităţii.

Grupurile de Iniţiativă Locală sunt constituite în baza legii 129/1998 privind 
înfiinţare, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială. 
La întâlnirile Grupului de Sprijin Local au fost abordate tematici referitoare la 
programele naţionale educaţionale (înscrierea în clasa I, program Euro 200, 
programul naţional de rechizite), oferta de programe educaţionale pe localitate, 
implicarea autorităţilor locale în soluţionarea cazurilor de înregistrare tardivă, a
persoanelor fără acte de identitate şi stare civilă, încadrare în grad de handicap, 
creşterea gradului de implicarea a părinţilor în procesul educaţional al copiilor 
lor, posibilitatea angajării unor persoane de pe plan local care să fie sprijine 
comunităţile de romi (expert local, mediator şcolar, mediator sanitar, lucrător 
social), implicarea cu resurse locale, umane şi financiare în derularea programelor 
educaţionale sau sociale. Au fost abordate problemele legate de infrastructura 
comunităţii de romi locale (drum, curent, apă, locuinţe). De asemenea, au 
avut loc întâlniri pentru întărirea legăturilor dintre instituţii şi comunităţile 
dezavanatajate. S-au organizat campanii de mediu și de promovare a sănătăţii 
în comuinitate. Până în prezent, au fost constituite 20 de asemenea Grupuri de 
Sprijin local în judeţul Bihor.

 Reţeaua Judeţeană a Cadrelor Didactice pentru Educaţie Incluzivă 
este o reţea formată din profesori de limba romani şi istoria romilor, dar şi 
din educatori şi învăţători care au lucrat în Programe educaţionale derulate 
de Fundaţia Ruhama în Şcolile din judeţ, învăţători şi profesori care cunosc 
nevoile elevilor care provin din medii defavorizate şi doresc să se implice în 
rezolvarea acestora, directori de şcoli şi profesori coordonatori, mediatori şcolari 
sau metodişti ai Casei Corpului Didactic. Scopul acestei reţele este acela de a 
sensibiliza comunităţile locale  rome şi nerome cu privire la importanţa educaţiei 

şi oferirea de servicii socio-educaţionale de calitate pentru toţi copiii. Reţeaua 
are un caracter informal, la sfârşitul anului 2010 din ea făcând parte 115 cadre 
didactice, din care peste 60 fiind implicate direct în acţiunile derulate de Fundaţia 
Ruhama. Întâlnirile au loc la sediul fundaţiei, ori de câte ori se demarează noi 
programe socio-educaţionale, sau apar noutăţi în metodologia de implementare 
a acestor programe. Cu sprijinul acestor colaboratori inimoşi, acţiunile noastre 
prind viaţă, iar rezultatele lor devin cu fiecare zi tot mai vizibile.

rezUltAte 2010

• Extinderea Reţelei Judeţene a Cadrelor Didactice 

pentru Educaţie Incluzivă prin implicarea a peste 60 

de cadre didactice;

• Participarea cadrelor didactice la conferinţe, 

woeshopuri, cursuri de formare;

• Implicarea cadrelor didactice în programe socio-

educaţionale derulate în Şcolile Locale;

• Implicarea voluntară a cadrelor didactice în 

programe de mentoart şi Şcoala Părinţilor.

rezUltAte îNregIstrărI tArDIve 2010

• Implicarea Spitalui de Obstetrică Ginecologie din Oradea 
în vederea obţinerii certificatului constatator al naşterii;

• Implicarea primăriilor locale, a Serviciilor Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor şi a Judecătoriilor 
din judeţ în vederea înregistrării tadive a naşterii;
• 28 de cereri de înregistrare tardivă depuse 
la judecătoriile din judeţ;

• 24 cazuri soluţionate în 2010;
• 4 cazuri aflate pe rol la sfârşitul anului 2010.
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foRUMUl tineRiloR RoMi

 În 2010 au fost organizate mai multe întâlniri cu tinerii din Forumul 
Tinerilor Romi. Acestea au fost întâlniri de socializare şi de informare a celor 83 
de tineri participanți la forum. În această perioadă s-a pus accent pe consolidarea 
grupului de tineri din Forum. Unii dintre ei sunt nou veniţi, provin din comunităţi 
foarte sărace și se confruntă cu probleme materiale grave, însă sunt dornici să-şi 
continue studiile. Scopul întâlnirilor cu tinerii romi a fost acela de a-i conştientiza 
cu privire la sprijinul pe care îl pot obţine din partea organizaţiei, de suportul pe 
care aceasta îl poate oferi pentru ca aceştia să nu abandoneze şcoala.
La prima întâlnire a participat un inspector de specialitate pentru problemele 

minorităţilor. Acesta a informat tinerii despre posibilitatea accesării unui burse 
acordate de către IBM pentru tinerii din liceele de profil tehnic. De asemenea, 
la întâlnire a fost invitat un profesor de limba romani care a discutat cu tinerii 
aspecte legate de originea şi istoria romilor. 
Cu ocazia celei de a doua întâlniri, tinerii au avut ocazia să participe la un 
spectacol de teatru. Tot odată, tinerii şi-au manifestat dorinţa de a fi instruiţi 
cu privire la aspecte legate de viaţa sexuală. Astfel, s-a decis ca la următoarea 
întâlnire să fie invitate persoane de la Autoritatea de Sănătate Publică, Biroul de 
Promovare a Sănătăţii care să instruiască tinerii pe acest subiect. 

ACtIvItățI Ale ForUmUlUI îN 2010

• 3 întâlniri cu tinerii;

• 83 tineri participanţi;

• 1 curs de calificare de operator introducere, valiadare şi prelucrare date;

• 28 tineri participanţi la cursul de operator introducere, validare şi prelucrare date;

• 24 absolvenţi ai cursului de operator introducere, validare şi prelucrare date;

• 1 curs de legumicultor;

• 21 absolvenţi ai cursului de legumicultor;

• 29 tineri informaţi cu privire la bursele pentru elevii şi studenţii romi;

• 29 tineri participanţi la sesiunea de formare şi informare pe tema originea, cultura şi istoria 
romilor în vederea creşterii stimei de sine. 

 Pe măsură ce acțiunile Fundației Ruhama implică un număr din ce 
în ce mai mare de persoane de vârstă tânără din cadrul comunităților rome, a 
apărut oportunitatea organizării acestora într-o structură proprie, de tip forum. 
Așa a apărut în 2007 Forumul Tinerilor Romi, ca organizație în care tineri din 
diferite comunități să poată interacționa. Comunitățile rome au o puternică 
identitate proprie și se confruntă, pe lângă problemele generale ale etniei rome, 
cu probleme specifice fiecăreia în parte. Misiunea FTR este promovarea activă a 
angajamentului civic în rândul tinerilor romi și dezvoltarea de competențe sociale 
și de implicare în diverse activități, acțiuni și programe de dezvoltare comunitară 
a tinerilor romi și a prietenilor neromi ai acestora. În cadrul forumului, tinerii 
iau contact cu alți tineri din cadrul altor comunități, fiind locul în care, pe 
fondul comun al apartenenței etnice, se construiește strategia de colaborare și 
cunoaștere a specificității fiecărei comunități și fiecărui tânăr în parte. Tinerii 
romi sunt puternic încurajați să participe la activitățile Forumului împreună cu 
prietenii lor neromi (români și maghiari), pentru a învăța astfel să depășească 
împreună stereotipurile și prejudecățile generate de diferențele interetnice. Se 
dezvoltă astfel atât o conștiință etnică pozitivă, bazată pe dezbaterea de soluții 
la problemele comunitare, cât și un spirit civic activ, de participare la procesul 

dezvoltării comunitare. Nu în ultimul rând, forumul are și scop de socializare și 
de informare pe diferite subiecte de interes pentru tinerii romi. Întâlnirile din 
cadrul forumului au un caracter informal și deschis, fiind încurajată participarea 
la discuții, stabilirea de prietenii între membri și exprimarea punctelor de vedere 
personale ale fiecărui participant, fără ca subiectul discuțiilor să fie limitat la 
vreun domeniu anume. Această atmosferă destinsă a întâlnirilor și discuțiilor are 
ca rezultat stimularea interesului tinerilor romi pentru participarea la ele, pentru 
cunoașterea altor probleme din cadrul comunităților și pentru deprinderea de 
abilități de comunicare și argumentare în colectiv. Structura forumului este una 
liberă, fără titulaturi și ierarhizări, astfel ca toți membrii săi să se simtă egali, 
părerea fiecăruia având aceeași greutate. Accentul este pus pe participare și pe 
cooperare reciprocă, cu rezultat în creșterea stimei de sine a fiecărui participant. 
Un alt rezultat este creșterea implicării tinerilor în propriul proces de educație, 
prin înscrierea la cursuri de formare profesională și interesul pentru dezvoltarea 
personală. Prin sublinierea potențialului propriu și a conștiinței de apartenență 
la o structură specifică, se  constată deja o schimbare radicală a atitudinii tinerilor 
romi față de problematica comunităților. Tânărul rom devine un cetățean 
conștient, informat, competent social și profesional și activ în cadrul societății. 

tineRetUl în AcțiUne

 Prin acest proiect, finanţat de Uniunea Europeană, se urmărește 
pegătirea, instruirea și abilitarea unor membri ai Forumului Tinerilor Romi și 
nu numai, pentru implicarea activă a acestora în procesul de luare a deciziilor 
din localitățile în care trăiesc comunitățile lor. În cadrul acestui proiect a fost 
demarată acţiunea Tineri romi - Cetateni Activi - Promoveaza Solutii pentru 
comunitatile lor, în cadrul căreia se urmăreşte abilitarea a cel puţin 20 de 
tineri în domenii precum gândire critică, comunicare, argumentare, noţiuni 
legislative, tehnici de advocacy, cu scopul de a împuternici tinerii pe plan local 
şi de a influenţa deciziile cu privire la comunitatea romă şi de a implica activ 
aceşti tineri în identificarea şi prioritizarea nevoilor din comunităţile rome din 5 
localități: Tinca, Batăr, Săcueni, Tărian și Tămașda. Principiul de acțiune constă în 
coagularea unor grupe de cetățeni care, în dialog cu reprezentanții autorităților 
publice locale, să genereze soluții la problemele prioritare ale comunităților 
respective. Tinerii angrenați în proiectul Tineretul în Acțiune asigură promovarea 
constantă pe agenda politică și pe cea instituțională a problemelor alese ca fiind 
prioritare, venind totodată cu propuneri concrete de soluționare. Tinerii au vizitat 
cele 5 localităţi împreună cu o parte a echipei de traineri şi experţii implicaţi, 

pentru a cunoaşte factorii de decizie şi de execuţie la nivel local și pentru 
prezentarea proiectului și comunităţii rome din fiecare localitate. Astfel, s-a 
dezvoltat metodologia de identificare a problemelor și nevoilor comunităţilor, de 
analiză a acestora în cadrul Forumului Tinerilor Romi şi de prioritizare a acțiunilor 
propuse. S-a trecut apoi la organizarea unui Grup de Iniţiativă Locală alcătuit din 
tinerii de pe plan local, grup care asigură astfel dezvoltarea strategiei de advocacy 
pentru accelerarea rezolvării problemelor identificate, cât şi implementarea şi 
monitorizarea demersurilor de advocacy. Un punct important este organizarea 
întâlnirilor cu fracţiunile relevante din Consiliul Local, cu Primarul/Vice primarul, 
conform strategiei de advocacy a fiecărui grup local. Prin  participarea la şedinţele 
de Consiliu Local din localitate, tinerii dobândesc abilităţi de comunicare și 
argumentare, pentru a contribui activ la dezbateri și a prelua inițiativa în 
problemele de interes pentru ei. În același timp, s-a încurajat dezvoltarea de 
noi cunoștințe, abilități și informații referitoare la cultura, tradițiile, identitatea 
comunităților de romi selectate pentru acest proiect, precum și promovarea unui 
spirit activ de abordare a problemelor acestora.

rezUltAte tINeret îN ACŢIUNe

• 20 de tineri abilitați să comunice, să argumenteze și să contribuie la deciziile APL în urma dezbaterilor efectuate în cadrul unor întâlniri structurate folosind 
metode de învățare non-formale: joc de rol, studii de caz, etc.;

• analizarea și prioritizarea nevoilor a 6.000 de cetățeni din cadrul a 5 comunități dezavantajate de romi din județul Bihor în urma efectuării a 20 de vizite în 
cadrul acestora;

• propunerea a 5  documente ce cuprind nevoile prioritizate a celor 5 comunități de romi către APL din raza fiecărei comunități selectate;

• dezvoltarea de competențe și abilități de comunicare, relaționare și munca în echipă, în rândul a 20 de tineri romi și ne-romi;

• dezvoltarea de competențe și abilități  în rândul a 20 de tineri romi și ne-romi,  în ceea ce privește organizarea și desfășurarea unor întâlniri cu liderii și membrii 
Grupurilor de Inițiativă Locală (reprezentanți, lideri informali ai comunității, persoane resursă), din cadrul comunităților de romi;

• creșterea stimei de sine, mândriei, în rândul a  20 de tineri romi, în urma organizării și desfășurării de întâlniri/dezbateri;

• analizarea și prioritizarea nevoilor a 5 comunități de romi;

• promovarea de soluții concrete pentru 2 probleme alese ca fiind prioritare din fiecare  comunitate de romi selectată în cadrul proiectului;

• identificarea de noi tineri în cadrul acelor 5 comunități de romi;

• creșterea numărului  de tineri membri ai Forumului Tinerilor Romi;

• dezvoltarea de noi cunoștințe, abilități și informații referitoare la cultura, tradițiile, identitatea comunităților de romi;

• dezvoltarea de abilități în procesul de comunicare cu liderii și membrii comunităților de romi în vederea identificării și prioritizării nevoilor lor;

• dezvoltarea de noi abilități în rândul tinerilor din Forum în cadrul procesului de relaționare cu autoritățile publice locale;

• organizarea și desfășurarea unei întâlniri de evaluare a rezultatelor acestui proiect la final în care vor fi invitați: presa, consilieri locali, tinerii identificați în 
cadrul celor 5 comunități de romi etc.;

• organizarea și desfășurarea a 4 întâlniri cu APL în cadrul fiecărei comunități de romi pentru a participa la ședințele de consiliu local în vederea promovării de 
soluții în favoarea a 2 probleme identificate și prioritizate în cadrul comunității rome. 
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RelAŢii cU AUtoRitAteA pUBlică locAlă

ADvocAcY Şi politici pUBlice în DoMeniUl sociAl, 
eDUcAŢie Şi ocUpARe

 Este un fapt evident că problemele sociale, economice, educaționale 
ale lumii în care trăim sunt într-o strânsă legătură, formând un ansamblu în 
care fiecare element este interdependent de celelalte. Obiectivele urmărite 
prin activitatea Fundaţiei Ruhama trebuie să ţină cont de cadrul mai larg al 
politicilor publice implementate de către autorităţile de la diverse nivele. Fără 
integrarea efectivă a programelor socio-educaţionale în ansamblul politicilor 
publice, rezultatele acţiunilor punctuale, oricât de promiţătoare, nu pot fi decât 
incomplete şi cu caracter temporar. În acest sens, pe măsură ce activitatea şi 
programele derulate de Fundaţia Ruhama se extind şi se diversifică în domenii 
tot mai diverse, devine din ce în ce mai importantă componenta de advocacy 
faţă de autorităţile publice, pentru adaptarea politicilor publice din domeniile 
respective. De asemenea, este esenţială dezvoltarea unui spirit de conlucrare în 
sectorul ONG-urilor, pentru armonizarea strategiilor şi pentru susţinere reciprocă 

în vederea creşterii eficienţei activităţilor lor. Ca parte a societăţii civile, sectorul 
ONG reprezintă un vârf de lance în abordarea problemelor de interes general, 
iar eficacitatea acestui sector este direct proporţională cu creşterea gradului de 
profesionalizare a activităţii desfăşurate. Sectorul ONG este pepiniera multor 
idei cu aplicabilitatea socio-educaţională, iar programele şi acţiunile acestora 
sunt un veritabil laborator al aplicării practice al acestor idei. Prin activitatea de 
advocacy, organizaţii precum Fundaţia Ruhama îşi pun la dispoziţie experienţa şi 
ideile, în folosul general. Nu de puţine ori, în urma unor acţiuni de advocacy s-au 
iniţiat colaborări eficiente între Fundaţia Ruhama şi diverse instituţii şi autorităţi 
publice, precum Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar, Primării şi Consilii 
locale sau Parlamentari. Acesta este, în opinia noastră adevăratul succes: ca 
reprezentanţii instituţiilor să lucreze împreună, într-o manieră profesionalizată, 
în beneficiul binelui public.

 Fundaţia Ruhama a continuat în anul 2010 demersul său de a 
influenţa adoptarea unor noi politici publice în favoarea cetăţenilor reprezentaţi 
ori asistaţi direct de noi. În formularea de politici publice în domeniul asistenţei 
sociale, alături de Coaliţia STRONG, Fundaţia Ruhama s-a implicat în a stârni 
interesul autorităţilor pentru externalizarea serviciilor sociale, pentru admiterea 
reprezentanţilor desemnaţi de sectorul ONG în comisii diverse (comisia de 
acreditare a furnizorilor de servicii sociale, comisia de protecţie a copilului, comisa 
de incluziune socială, etc.).
Prin intermediul proiectului “SOCIO-GIS. Parteneriat public-privat am urmărit 
îmbunătăţirea serviciilor sociale din Oradea prin crearea de hărţi sociale digitale 
şi contractarea serviciilor sociale către ONG-uri prin sistemul de vauchere”, proiect 
finanţat de către Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin 
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (EEA), iniţiat de organizaţia 
noastră în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea, Administraţia Socială 
Comunitară Oradea şi Universitatea din Oradea prin Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane. 
În vederea posibilităţii utilizării bazei de date Socio-GIS, echipa Fundaţiei Ruhama 
a asistat câteva organizaţii neguvernamentale din judeţul Bihor pentru a putea 
respecta prevederile Legii 677 din 2001, precum: Asociaţia Down, Fundaţia 
Casa Minunată, Asociaţia Surzilor, Fundaţia Theranova, Fundaţia Bet Hanan 
Casa Îndurării, Fundaţia Poarta Bucuriei, Fundaţia Casa Minunată, Asociaţia 
Handicapaţilor Psihici, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia 
Hospice Emanuel, Asociaţia Caritas Eparhial.

întâlniRi cU pARlAMentARi Din BiHoR pentRU pRopUneReA De 
inițiAtive legislAtive

stAgii De pRActică în cADRUl fUnDAŢiei RUHAMA

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Florica Cherecheş,
preşedinte comisie socială
CoNsIlIUl loCAl orADeA

„Fundaţia Ruhama ocupă un loc aparte în rândul organizaţiilor din Oradea 
implicate în plan social. Este un bun partener de dialog şi se evidenţiază 
prin spiritul de iniţiativă de care dă dovadă, prin calitatea serviciilor oferite 
şi prin profesionalismul şi dedicarea personalului. 
Proiectul iniţiat de Fundaţia Ruhama şi desfăşurat pe parcursul anului 2010 
în care Primăria Oradea şi ASCO au fost parteneri, reprezintă un exemplu de 
bună practica în ceea ce priveşte colaborarea dintre Administraţia locală şi un 
ONG. Ca rezultat al acestei colaborări în proiect, va creşte eficienţa utilizării 
banului public şi se va îmbunătăţi considerabil gestionarea beneficiarilor 
de servicii sociale din municipiul Oradea. De asemenea, instrumentele nou 
create vor putea fi utilizate nu numai la nivel local dar şi județean, implicând 
o cooperare a tuturor instituţiilor care activează în sfera socialului şi alte 
domenii conexe.„

 Fundaţiei Ruhama, a statornicit ca şi practică organizarea periodică 
a unor întâlniri cu parlamentarii judeţului Bihor în vederea înaintării unor 
propuneri de modificare legislativă inspirate din problemele cu care se confruntă 
cetăţenii.  Numeroasele propuneri de modificare legislativă fundamentate de-a 
lungul timpului au avut câteva deznodăminte favorabile. 
Astfel, ca urmare a unei propuneri de modificare legislativă preluată de doamna 
Ionela Pop Bruchental, deputat la vremea respectivă, în luna martie 2008, 
Parlamentul României a aprobat Legea 51/2008 pentru modificarea alin. 1, art. 
8 al Legii 416/2001, prin care bursele de studii şi sprijinul financiar oferite prin 
programul „Bani de liceu” nu se iau în considerare la stabilirea venitului net lunar.
Ulterior, în 2009, a urmat propunerea de modificare a Legii 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în sensul 
neimpozitării pensiilor vârstnicilor cu handicap. Prin mijlocirea domnului Lakatos 
Petru, deputat in cadrul comisiei de finante-banci, si inregistrate împreuna cu 
alti doi deputaţi: Peto Csilla si Derzsi Akos, s-a adoptat cu aproape unanimitate 

de voturi Legea 390/2009, a cărei unic articol prevede următoarele: Litera a) a 
articolului 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările si completarile ulterioare, se modifica 
si va avea urmatorul cuprins:„a) scutire de impozit pe veniturile din salarii, 
indemnizaţii de natură salarială şi pensii;”.
Nu în ultimul rând, s-a dorit completarea  art. 2, alin. 1 Ordonanţa Guvernului 
129/2000 cu următoarea menţiune: Programele de formare profesională se pot 
realiza atât în limba română cât şi în limbile minorităţilor naţionale. Propunerea 
de modificare legislativă fundamentată juridic de Fundaţia Ruhama a fost 
preluată în anul 2010 şi înregistrată la Camera Deputaţilor sub nr. 696/22.11.2010 
de către 5 deputaţi: Ştefan Seremi (PDL), Derzsi Akos, Farkas Anna-Lili, Olosz 
Gergely, Peto Csilla-Maria (UDMR). Deşi a fost adoptată de Senat, ca primă 
cameră sesizată, luând forma Legii 473/2010, în prezent demersul legislativ nu e 
definitivat fiind blocat la comisii.

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI De Peste hotAre 

rona grabowski
Coordonator program adresat elevilor noi (romi şi de alte naţionalităţi) din Marea Britanie, Consiliul Local Luton Borough„Accentul vizitei noastre s-a axat pe programele educaţionale şi măsurile integrate de care beneficiază copiii şi tinerii romi prin intermediul Fundaţiei Ruhama. Acest 
ONG nu a fost doar în măsură să ne dea o imagine detaliată a programelor în curs de desfăşurare şi a serviciilor pe care le-a dezvoltat în domeniul educaţiei, dar a 
fost, de asemenea, bine organizat pentru a ne însoţi şi a ne prezenta comunităţi mixte, comunităţi de romi, şcoli şi un centru comunitar educaţional. Vizita are deja 
un impact considerabil în munca mea, având acum o mai bună înţelegere a familiilor de romi români din Luton, Marea Britanie. Acest lucru mă ajută să-mi planific 
mai bine munca, relaţia cu familiile rome şi să prezint informaţii pentru colegii din echipa mea, pentru colegii din şcoli şi din regiune, pentru a îmbunătăţi înţelegerea 
lor şi pentru a ajusta abordarea noastră.„

 Suntem în al patrulea an în care Fundaţia Ruhama este solicitată 
pentru găzduirea stagiului de practică a studenţilor aflaţi la specializare în 
domeniul asistenţei sociale, sociologiei, managementului sau psihologiei.
Universităţi locale sau din străinătate au solicitat organizaţiei noastre colaborarea 
pentru a ne implica în formarea studenţilor prin găzduirea şi să supervizarea 
practicii de specialitate, fie cea semestrială, fie practica de vară..
Aproximativ un număr de 25-30 de studenţi sunt prezenţi săptămânal 4-8 ore în 
cadrul serviciilor şi a programelor noastre, sunt în directă legătură cu beneficiarii 
cu care lucrăm contribuind într-un mod plăcut şi învăţând împreună cu echipa 

interdisciplinară aspecte practice, aplicabile în intervenţia socială, educaţională, 
de ocupare, de advocacy sau sau de dezvoltare comunitară. În perioada 
verii grupul de studenţi care vizitează organizaţia în stagiul de vară este de 
aproximativ 10-15 studenţi.
În perioada 18-21 octombrie 2010, Fundaţia Ruhama a găzduit stagiul de practică 
organizat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale al experţilor europeni, un stagiu în domeniul 
programelor educaţonale, axat pe programe integrate şi măsuri de desegregare 
pentru copiii romi. 

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

Prof. dr. Chipea Floare,
Decan Facultatea de Ştiinţe socio-Umane, Universitatea din oradea„De-a lungul anilor, colaborarea cu Fundaţia Ruhama a contribuit la formarea 
studenţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio –Umane prin găzduirea 
activităţii practicii de specialitate şi de asemenea, la dezvoltarea ariei cercetării 
sociologice prin studiile propuse Facultăţii noastre.  Implicarea în proiecte 
comune a permis ambelor părţi să constribuie la o mai bună înţelegere 
a problemelor sociale şi la propuneri de noi politici de incluziune socială. 
Universitatea din Oradea şi-a adus aportul la dezvoltarea intervenţiillor 
Fundaţiei Ruhama, asigurând temporar un spaţiu generos programelor 
educaţionale iniţiate de organizaţie şi destinate membrilor comunităţilor în 
care rata abandonului şcolar este crescută.
Personal apreciez profesionalismul echipei, implicarea şi preocuparea 
permanentă pentru autoperfecţionare şi pentru construcţia în Bihor a unei 
instituţii nonguvernamentale dintre cele mai  vizibile şi eficiente. Am remarcat 
de asemenea,  interesul conducerii pentru recrutarea celor mai buni specialialişti 
în domeniul socialului, a căror carieră este atent orientată spre dezvoltare.„

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI  De Peste hotAre 

Betty Blythe, PhD
Professor Boston College graduate school of social Work, sUA„Fundaţia Ruhama este un excelent şi respectat program dedicat romilor şi 
comunităţilor lor. M-au impresionat foarte multe lucruri la echipa Ruhama, 
în special faptul că sunt vârf de lance al iniţiativei STRONG, care încurajează 
colaborarea şi schimbul de informaţii între ONG-urile din judeţul Bihor. Unul 
din rezultate este posibilitatea de-a acţiona unitar pentru influenţarea 
autorităţilor publice. Genul acesta de colaborare este relativ rar întâlnit în 
România şi este încurajator să sesizezi apariţia rezultatelor pozitive.
Sunt în mod special impresionată de munca echipei Ruhama în domeniul 
educaţiei. Sunt lideri în programul naţional „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa 
I”, program implementat de Ministerul Educaţiei. Factorii esenţiali pentru 
frecventarea regulată a cursurilor de către elevii romi includ transportul, lucrul 
împreună cu liderii comunităţilor locale de romi, sprijinirea atitudinii pozitive 
a  părinţilor cu privire la educaţia copiilor lor şi formarea de îndrumători din 
cadrul tinerilor romi care să-i ajute pe elevi. Programele Ruhama se adresează 
tuturor acestor factori. În urma acţiunilor lor, procentul frecvenţei şcolare în 
rândul romilor a crescut la 90%, ceea ce este cu adevărat impresionant.„
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pActUl RegionAl noRD-vest
pentRU ocUpARe  Și inclUziUne sociAlă

 Un moment notabil în istoria diverselor forme de asociere ale 
organizaţiilor active în promovarea iniţiativelor de dezvoltare a resurselor 
umane este acela al pregătirilor pentru accesarea fondurilor structurale puse la 
dispoziţia statelor membre de către Uniunea Europeană. Ca rezultat al proiectelor 
de asistenţă tehnică acordate Guvernului României, în data de 18 sept 2006, 43 
de instituţii şi organizaţii din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, printre care și 
Fundația Ruhama, au semnat Carta de constituire a Pactului Teritorial pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă si Incluziune Socială în Regiunea Nord-Vest (PROIS-
NV).
În urma deciziei luate de participanții la reuniunea PROIS-NV din 27 mai 2009 
de la Băile Felix, au început demersurile pentru ca PROIS-NV să se constituie 
într-o asociaţie cu personalitate juridică. Toate organizaţiile membre ale PROIS-
NV la data de 1 octombrie 2009 au fost invitate să se numere printre membrii 
fondatori. Orice altă organizaţie va putea să adere ulterior datei de dobândire 
a personalităţii juridice, bucurându-se de drepturi depline în cadrul Asociaţiei. 

În 12 noiembrie 2009, la Cluj-Napoca, Fundația Ruhama, alături de alte 18 
organizaţii, a semnat Actul Constitutiv al Asociaţiei, urmând ca acestora să 
li se adauge, în 12 ianuarie 2010, alte 23, ridicând astfel numărul membrilor 
fondatori la 42. Fundaţia Ruhama, prin reprezentanţii săi, este membru al 
Consiliului Director al PROIS-NV.
Dupa prima Adunare generală a Asociaţiei, membrilor fondatori li s-au adăugat și 
alte organizații, astfel că PROIS-NV și-a consolidat statutul de cea mai puternică 
şi mai reprezentativă organizaţie destinată dezvoltării resurselor umane din 
regiunea de Nord-Vest. Acest organism îşi propune să apropie instituţiile statului, 
patronatul şi ONG-urile specializate pe formare profesională în găsirea unor 
soluţii de pregătire a forţei de muncă din regiune, adaptate la cerinţele pieţei. 
Pactul regional se ocupă, de asemenea, de reconversia rapidă a şomerilor de 
vârsta a treia şi de specializările care nu mai sunt acoperite de şcolile de arte şi 
meserii, dar au cerere mare pe piaţa muncii. 

Ce sPUN ColABorAtorII NoŞtrI 

silviu Ispas,
Director Institutul de Formare
economica si sociala
manager
secretariatul tehnic Permanent-Nv

„Activitatea Fundației Ruhama este o șansă. Șansa ca măcar o parte din 
problemele dificile ale incluziunii sociale din Romania zilelor noastre să fie în 
mâna unor profesioniști. Profesioniști competenți, pasionați și perseverenți 
într-un domeniu în care spectaculosul lipsește adesea.„

PARTENERI, FINANŢATORI 2010

Finanţatori 
Roma Education Fund, Budapesta
Consiliul Local Oradea
Consiliul Local Cluj-Napoca
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor
Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul 
Financiar al Spaţiului Economic - Fondul pentru organizaţii neguvernamentale
Open Society Institut
Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale
Fondul Social European
Fundaţia Soros România
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale - prin programul Tineret în Acțiune

Parteneri şi colaboratori

Autorităţi publice la nivel central
Agenţia Naţională pentru Romi - ANR
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - MMFPS
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului– MECTS

Autorităţi la nivel local
Administraţia Socială Comunitară Oradea
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţiei de Muncă Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
Casa Judeţeană de Pensii Bihor
Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Oradea
Centrul Unic de Voluntariat Oradea
Consiliul Judeţean Bihor
Consiliul Local Oradea
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Muncipiului Oradea
Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bihor
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii din Oradea
Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative 
Grup Şcolar Alexandru Borza, Cluj Napoca 
Inspectoratul de Poliţie Bihor 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor 
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 
Liceul de Muzică “Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca
Penitenciarul Oradea 

Poliţia de Proximitate Oradea 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Universitatea Emanuel din Oradea
Universitatea din Oradea 

25 de Primării şi Consilii locale din judeţul Bihor 
25 de unităţi şcolare din judeţul Bihor
Peste 40 de ONG-uri la nivel local  

oNg –uri la nivel naţional 
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Bucureşti 
Asociaţia Pro Democraţia
Fundaţia Dinu Patriciu
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile-FDSC
Fondul Român de Dezvoltare Socială

oNg-uri la nivel internaţional 
Fundaţia ERSTE 
Open Society Institut 

Companii:
Cluj
Florăria S.C. Rose Flowers S.R.L.
Florăria S.C. Kev Endless S.R.L.
P.F.A Floraria Moldovan
Florăria Ale
Laboratorul de Cofetarie S.C. Cafe Lux S.R.L.
Cofetăria S.C. Patipet S.R.L.
Bihor
SC Zaharul Oradea SA
Cofetăria Scala Oradea
Florăria Florius Oradea
SC Holcim SA
SC LEONDAR SRL 

reţele şi coaliţii 
ACRR - Alianţa Civică a Romilor din România 
ANBCC - Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni 
Asociaţia „Pactul Regional Nord-Vest pentru ocupare şi incluziune socială”
Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale 
Coaliţia STRONG - Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din Bihor
Coaliţia organizaţiilor neguvernamentale pentru servicii sociale
EASPD - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
ERGO Network - European Roma Grassroots Organisations
RONOR - Reţeaua Organizaţiilor Neguvernamentale de Ocupare din România

 Coaliţia STRONG pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul 
Bihor a fost fondată în anul 2006 la iniţiativa Fundaţiei Ruhama, alături de alte 
5 organizaţii neguvernamentale: Asociaţia DOWN, Asociaţia Caritas Catolica, 
SUPHAR, Fundaţia Ecclesia Matter şi Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate 
şi Familie.
Scopul pentru care a luat fiintă această coaliţie este de a furniza expertiză în 
domeniile sectorului social pentru consultare în elaborarea, adoptarea şi 
implementarea politicilor sociale la nivel local, judeţean, regional şi naţional.
Constituirea Coaliţiei STRONG a venit ca urmare a conştientizării de către 
reprezentanții celor şase organizaţii neguvernamentale fondatoare a importanţei 
punerii în comun a eforturilor în vederea obţinerii de rezultate constând în 
schimbarea politicilor sociale la nivel local, favorabile beneficiarilor pe care îi 
reprezintă.
În prezent, Coalitia STRONG reuneşte un numar de 45 de organizaţii 
neguvernamentale membre şi sustinatoare ale activităţilor acesteia.
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EVOLUŢIA BUGETULUI ÎN PERIOADA 1999 - 2010 (EUR)

BUGETELE PROIECTELOR ATRASE DE AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE 
CU AJUTORUL FUNDAŢIEI RUHAMA ÎN PERIOADA 1999 - 2010 (EUR)

TITLURI
DE PARTICIPARE

VENITURI
IN AVANS

ACTIVE
CIRCULANTE

MIJLOACE FIXE

CHELTUIELI

VENITURI

200

445799

320122

353115

2122147

2152381,11

BALANŢA CONSOLIDATĂ FUNDAŢIA RUHAMA 2010 (lei)

DATE FINANCIARE 2010

veNItUrI 2010  

SURSA DE VENIT SUMA (LEI) %

Donaţii, sponsorizări şi 
contribuţii

147.188 6,84

Subvenţii de la bugetul 
local

57.095 2,65

Subvenţii de la bugetul 
de stat

305.735 14,20

Fonduri UE prin proiecte 
structurale şi fonduri 
publice

1.116.464 51,87

Alte proiecte finanţate - 
surse private

437.932 20,35

Activităţi economice 74.822 3,48

Dobânzi, diferenţe de 
curs valutar

13.145 0,61

TOTAL 2.152.381 100

CheltUIelI 2010

CHELTUIELI cu 
PROGRAME şi SERVICII 

SOCIALE

SUMA (LEI) %

Servicii sociale (Servicii 
de Ingrijiri la Domiciliu, 
BCC)

200.519 9

Educaţie (Scoala 
Parintilor, Scoala de vară, 
Afterschool, Gradinite 
de Vara,  Formare de 
abilităţi, Centru de zi, 
Centru de Consiliere şi 
Sprijin)

1.141.381 54

Servicii de ocupare şi 
formare profesională 
(Centrul CARIERE , 
Cursuri de fromare a 
adulţilor )

140.103 7

Dezvoltare comunitară 
(Reţele comunitare 
şi educatie civica; 
Forumul Tinerilor Romi; 
Sprijinirea construcţiilor 
de case ale romilor şi 
alte intervenţii)

156.333 7

Advocacy şi politici 
publice

335.262 16

Cheltuieli administrative 148.550 7

TOTAL 2.122.147 100

7%
3%

14%

52%

20%

3% 1%
Venituri 2010 Donatii , sponsorizari si 

contributii

Subventii de la bugetul 
local

Subventii de la bugetul de 
stat

Fonduri UE prin proiecte 
structurale si fonduri 
publice
Alte proiecte finantate -
surse private

Activitati economice

Activitate 
fara scop 
lucrativ 

2.077.559 lei  
97%

Activitate 
economica 

74.822 lei    
3%

CATEGORII VENITURI

CATEGORII VENITURI

VENITURI 2010

93%

7%

Programe si servicii sociale 

Cheltuieli administrative
CATEGORII CHELTUIELI

10%

58%

7%
8%

17%

SERVICII SOCIALE 

EDUCATIE 

SERVICII DE OCUPARE ŞI 
FORMARE 
PROFESIONALA 

DEZVOLATRE 
COMUNITARA 

ADVOCACY SI POLITICI 
PUBLICE

CHELTUIELI 2010

1.973.597 lei

148.550 lei

4.392 
27.735 13.054 

73.515 
55.386 

89.272 
70.672 

247.517 
216.118 

315.089 
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