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Comunicat de presa 

 
 

 In data de 28 noiembrie 2006, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie 
Sociala si Studii, in parteneriat cu Primaria Chetani, judetul Mures, Liga Pro Europa, Crucea 
Rosie, Autoritatea pentru Sanatate Publica-Mures si SMURD organizeaza masa rotunda 
“Manusa Sasteveste! Oameni Sanatosi! Egészséges emberek!” , in cadrul proiectului Incredere 
si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni, proiect finantat de Agentia Nationala pentru 
Romi, prin programul de dezvoltare comunitara in localitatea Hadareni, judetul Mures. 

  
Masa rotunda va avea loc la sediul Primariei Chetani, ora 11.00 

 
Scopul evenimentului este diseminarea rezultatelor campaniei “Manusa Sasteveste! 

Oameni Sanatosi! Egészséges emberek”, o campanie de informare in domeniul accesului la 
serviciile de sanatate publica, desfasurata in perioada 23-29 noiembrie 2006, in localitatea 
Hadareni.   

 
Prin intermediul campaniei, populatia din Hadareni a fost informata cu privire la modul in 

care isi poate imbunatati starea de sanatate, cat si despre cum se pot preveni anumite boli. In acest 
sens, s-au folosit materiale informative, proiectare de filme documentare pentru membrii 
comunitatii, controale medicale gratuite (cu sprijinul medicului de familie), cat si organizarea de 
concursuri si alte evenimente. Actiunile s-au desfasurat printr-o colaborare foarte buna dintre 
parteneri, institutiile Statului si alte organizatii neguvernamentale, cu participarea mediatorilor 
sanitari, a medicilor de familie si a Grupului de Initiativa Hadareni (format din 9 membri ai 
comunitatii: 3 romani, 3 romi si 3 maghiari). 

 
In paralel cu activitatile “Manusa Sasteveste! Oameni Sanatosi! Egészséges emberek”, se 

desfasoara cursuri de formare a profesorilor si medicilor din Targu Mures privind prevenirea si 
combaterea discriminarii, solutionarea conflictelor inter-etnice. Proiectul include actiuni de 
informare si in domeniul drepturilor omului (precum cursuri de formare pentru politistii din 
Targu Mures – perioada 23-26 noiembrie, cursuri pentru magistrati), dar si cu privire la accesul la 
educatie (o campanie care se va derula in perioada 13-14 decembrie 2006).  

 
Proiectul Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni este implementat in 

perioada 1 octombrie 2006 - 15 decembrie 2006, de catre Romani CRISS, in parteneriat cu 
Primaria Chetani, Grupul de Initiativa din localitatea Hadareni, comuna Chetani, judetul Mures si 
Liga Pro Europa si are ca scop diminuarea stereotipurilor, prejudecatilor si  practicilor care 
incurajeaza discriminarea, atat in comunitatea din Hadareni, cat si la nivelul anumitor functionari 
din institutiile publice locale si judetene.  
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