
 
Proiect: “Romii si Pactul de Stabilitate in SEE” 

Orientarea sociala, investirea cu putere si conlucrarea in retea a romilor, ca 
participanti activi la rezolvarea situatiilor de post-criza si dezvoltarea unei 
societati civile viabile in Europa de sud-est  

 
Organizatia responsabila pentru implementarea proiectului :  

Biroul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului (ODIHR)  
Punctul de Contact pentru Problemele Romilor si Sintilor (CPRSI) 

 
Organizatii implementatoare:  

� Romani CRISS –Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii-Romania 
� DROM-Macedonia 

 
Obiectivele principale ale proiectului ODIHR CPRSI sunt: 
 

� Realizarea unei structuri de cooperare intre OSCE-UNHCR, Consiliul Europei 
si ONG-uri, pentru adresarea dificultatilor speciale cu care se confrunta romii 
aflati in situatii de criza si post-criza, mai ales a celor legate de numarul mare 
de refugiati si IDP romi din Kosovo si Serbia; sprijinirea formarii de ONG-uri 
ale romilor si de structuri solide pentru realizarea concilierii in special in 
Kosovo, in vederea realizarii unui climat de incredere, siguranta si toleranta 
intre romi, populatia majoritara si alte grupuri etnice;   

 
� Generarea unui proces de auto-organizare a romilor, de participare a lor la 

societatea civila si de autosustinere a comunitatilor in anumite tari precum si 
in Europa de sud-est in general; cresterea contributiei Europei de sud-est la 
miscarea de asociere a romilor in spatiul OSCE. ODIHR a folosit puternicele 
resurse de "punct de legatura" in cadrul asociatiilor romilor si sintilor din 
spatiul OSCE in scopul stimularii schimbului de experienta intre organizatii 
solide ale romilor (cum ar fi cele din Bulgaria, Cehia, Macedonia, Romania) si 
potentialii activisti locali, organizatiile noi din tarile si comunitatile de romi 
ale Europei de sud-est aflate la inceputul procesului de democratizare.  

 
� Instruirea si investirea cu drepturi si responsabilitati a unor romi - barbati si 

femei - care sa devina activisti si lucratori pentru comunitate; 
 
Activitati (vezi prezentare proiect si raport narativ final: 
 
1. Rezolvarea celor mai acute situatii de criza care afecteaza minoritatea romilor. 
Rezolvarea situatiilor post-conflictuale si prevenirea aparitiei unor noi tensiuni in 
localitatile cu populatii de romi si IDP romi din Kosovo  
 
2. Dezvoltarea de abilitati si conlucrarea intre romi si comunitatile asociate romilor in 
regiune; tratarea problemelor legate de multiculturalitatea interna a populatiei de 
romi. 
 
3. Dezvoltarea capacitatilor de asociere intre femeile romni din regiune . 
 



Activistele romni au fost  instruite si investite cu un inalt profil si un rol durabil in 
procesul de democratizare, deoarece ele s-au dovedit a fi mai vulnerabile in  

� situatii de violenta inter-etnica;  
� procesul de tranzitie si democratizare in societatea post-comunista  
� procesul de modernizre din cadrul comunitatilor de romi.  

  
  
Locatia: Kosovo, Serbia, Montenegru, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, 
Croatia, Albania, Bosnia si Herzegovina, Romania, Bulgaria 
 
Beneficiari:  
 
Grupul tinta al proiectului l-a constituit constituie grupurile cele mai vulnerabile de 
romi in situatii de criza, dar si grupurile care se confunta cu dificultati legate de 
procesul de modernizare a comunitatilor de romi din spatiul OSCE; astfel de grupuri 
sunt femeile, femeile educate si tinerii. 
 
Durata:  Februarie 2001-Februarie 2003 
 
Finantator:  Comisia Europeana 
 
Buget: 320.000 EURO 
 
Buget CRISS :  
 
 
 
 
 
 


