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„Sanatatea si comunitatea roma, analiza situatiei in Europa” 

 

1. Obiectiv general 

Analiza starii de sanatate in comunitatea roma pentru a combate inegalitatile si a elabora 

politici si activitati pentru populatia tinta.  

 

2. Obiective specifice si indicatori 

2.1. Obtinerea de date reale si obiective despre situatia sociala si starea sociala/de 

sanatate a populatiei rome din fiecare tara partener  

 

Indicatori:  

1. realizarea unui chestionar comun tarilor participante: sustenabilitatea chestionarului 

2. reprezentativitatea esantionarii pentru fiecare tara care va administra chestionarul 

3. includerea indicatorilor din studii obtinute la cererea autoritatilor din domeniul 

sanatatii la nivel national, european si international in instrumentul de colectare 

4. numarul persoanelor cheie care au primit informatia produsa in proiect cu privire la 

situatia sanitara si sociala a comunitatii rome si cu privire la accesul acesteia la 

servicii. Evaluare calitativa cu privire la utilitatea si interesul fata de aceste informatii. 

5. numarul aparitiilor in presa a informatiilor cu privire la rezultatele proiectului. 

 

2.2. Dezvoltarea unei diagnoze aproximative pentru starea sociala/de sanatate a 

comunitatii rome din fiecare tara participanta 
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2.3. Analiza rezultatelor obtinute in cercetare, identificarea determinantilor pentru 

sanatate la romi, dezvoltarea unei strategii si recomandari in termeni politici si in 

termeni de promovare a sanatatii, prevenire a bolilor si monitorizare a sanatatii. 

 

Indicatori  

1. Organizarea a 4 intalniri a grupurilor de experti in fiecare tara – numarul expertilor 

trebuie sa fie intre 5 si 7 si ei trebuie sa fie reprezentanti ai autoritatii de sanatate  de la 

nivel national,  regional sau local, cercetatori, profesionisti, reprezentanti ai ONG-urilor 

sau organizatiilor internationale active in tarile participante si membrii comunitatii rome. 

2. Producerea si adoptarea recomandarilor de catre principalele persoane cu putere de 

decizie de la nivel national si international. Acestia vor fi informati de la inceputul 

proicetului si li se va cere sa se implice in diverse actiuni: diseminarea activitatilor, 

grupul de experti, seminariile nationale si transnationale etc. 

3. Organizarea a doua seminarii transnationale, unul pe an. 

4. Gradul de implicare in activitatile proiectului: continuarea prezentei la intalniri, 

schitarea documentelor ( raportul de analiza a cercetarii facute in fiecare tara si un ghid 

cu recomandari pentru fiecare tara), participarea la activitatile transnationale. Doi membri 

din fiecare grup de lucru national vor participa la grupul de lucru transnational. 

5.   Realizarea unui raport national pentru fiecare tara 

6. Realizarea unui raport transnational care va include date din toate rapoartele 

nationale. 

7. Numarul organizatiilor regionale, nationale, internationale care vor primi diagnozele, 

strategiile de interventie si recomandarile. Evaluarea calitatii si utilitatii informatiilor 

produse in proiect de catre principalii beneficiari indirecti. 

8. Numarul aparitiilor in presa despre rezultatele proiectului. 

9. Numarul publicatiilor sau al proiectelor care includ informatii colectate in perioada 

proiectului  

10. Numarul invitatiilor primite pentru a prezenta proiectul sau rezultatele lui la 

evenimente, centre de studii, universitati etc 

11. Numarul sustinatorilor care au participat activ in implementarea proiectului. 
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2.4. Cresterea constientizarii persoanelor politice cu putere de decizie, dezvoltatorilor de 

programe si membrilor comunitatii rome, asupra nevoii de implementare a masurilor si 

strategiilor elaborate pentru imbunatatirea starii de sanatate curente.  

 

 Indicatori 

1. Organizarea a cate un seminar national in fiecare tara la care vor participa cate 50 de 

profesionisti, reprezentand principalii sustinatori din sfera publica si privata: 

administratia sanatatii (national, regional, local), asociatiile rome si nerome, 

specialisti medicali si sociali, cercetatori, profesori universitari, reprezentanti ai 

organizatiilor internationale. 

2. Participarea oamenilor politici cheie la seminarul national. 

3. Organizarea unui seminar transnational cu participarea a 100 de specialisti din fiecare 

tara implicata in proiect, reprezentand principalii sustinatori in domeniul sanatatii la 

comunitatile cu romi. 

4. Crearea unei pagini web care va descrie actiunile proiectului 

5. Diseminarea rezultatelor proiectului printre principalii sustinatori 

6. Numarul sustinatorilor care participa activ la implementarea proiectului si evaluarea 

calitativa a utilitatii si oportunitatii implementarii recomandarilor 

 

Parteneri: 

Spania  - FSG - coordonator 

Cehia - RVZRK 

Slovacia - PDCS 

Grecia – EFXINI POLI 

Portugalia – REAPN 

Romania – Romani CRISS 

 

Perioada de implementare 

Noiembrie 2007 – Octombrie 2009 
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Metodologie 

Realizarea unui studiu descriptiv, prin studierea populatiei rome, in ceea ce priveste 

starea lor de sanatate si accesul la resursele sociale/de sanatate, in fiecare tara 

participanta la proiect. 

 

� Cercetarea se va realiza prin intervievarea unui esantion reprezentativ de cetateni 

de etnie roma, aplicandu-se un chestionar standard si anonim pentru toate tarile 

(esantionul va avea intre 800 – 1000 de persoane). 

� Datele vor fi obtinute prin intervievarea directa si personala de catre operatorii de 

teren in comunitatile de romi (in casele oamenilor), conform cu esantionul studiat. 

� Variabilele luate in calcul vor fi diferite: sex, varsta, tipul de cultura al comunitatii, 

statutul social, etc. 

� Proiectul va fi organizat prin prisma experientei pe care au acumulat-o cei de la 

FSG in urma realizarii unui studiu de acelasi tip in Spania in anul 2006, cand au 

intervievat un numar de 1500 de persoane de etnie roma. 

 

 

Experienta din Spania 

� Studiul desfasurat in Spania a inclus si instructiunile obtinute in urma cercetarii la 

nivel national asupra sanatatii, condusa de Ministerul Sanatatii si al Consumului din 

Spania. 

 

� Chestionarul a continut 138 de intrebari iar zonele de interes au fost: locuintele,  

nutritia, accesul la serviciile de sanatate, promovarea sanatatii si a serviciilor 

preventive (vaccinare,etc); intrebarile au fost impartite in trei sectiuni ce acopereau 

toti membrii familiei, atat minorii cat si adultii. 

 

� 1500 de persoane de etnie roma au fost intervievate direct si au fost obtinute date 

despre 1500 de familii (6750 de persoane)  
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Chestionarul 

 

� Se urmareste obtinerea unui chestionar utilizand intrebarile care au fost aplicate in 

cercetarile din Spania. 

� Exista posibilitatea adaugarii de intrebari de catre tarile participante 

� Scopul cercetarii este de a obtine date generale despre starea de sanatate, despre 

accidente, activitatile zilnice, consumul de medicamente, frecventa consultatiilor 

medicale, internarea in spital si situatiile de urgenta, consumul de tigari si alcool, 

stilul de viata, nutritia si altele. 

� In fiecare tara se va organiza un training pentru operatorii de interviu, ce va 

consta in explicarea metodologiei si modului de aplicare al chestionarului. Pentru 

realizarea acestui training se va elabora un manual ce va fi tradus in limba fiecarei 

tari.  

 

 

 

� Datele cantitative obtinute vor fi procesate statistic pentru a facilita comparatia si 

analiza lor, de catre o companie externa. 

� Dupa obtinerea acestor date grupul national de lucru va intocmi un draft al 

raportului asupra situatiei de sanatate si o analiza a datelor.  

� In fiecare tara  se va forma un grup de experti pe sanatate care va monitoriza 

proiectul din exterior. 

� Raportul descriptiv asupra situatiei sanatatii in comunitatile de romi si 

recomandarile pe care fiecare tara le va elabora, se vor baza pe munca intreprinsa de 

grupul de experti (observatiile). 

� Echipa partenerilor din proiect va folosi aceste rapoarte pentru a realiza o compilatie 

ce va descrie situatia de inegalitate surprinsa si va recomanda aplicarea unor masuri 

active care vor imbunatati starea de sanatate a romilor din Europa. 

� Prioritatea pentru fiecare partener din proiect va fi aceea de a dezvolta actiuni 

specifice pentru a imbunatati starea de sanatate a comunitatilor de romi.   

 


