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Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii

FISA DE PROIECT

Titlul proiectului
„Promovarea măsurilor anti-discriminare în accesul la serviciile de sănătate a persoanelor aparŃinând
comunităŃilor de romi din România”
Implementator
ROMANI CRISS- Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii
FinanŃator
Institutul pentru o Societate Deschisa, Programul de Sanatate pentru Romi
Perioada de implementare
Octombrie 2009 – Februarie 2011
Regiune acoperita
National
Grup tinta
Mediatorii sanitari din comunitatile de romi, cadre medicale, reprezentanti ai autoritatilor publice locale,
pacienti romi, autoritatile nationale responsabile de politicile pe sanatate.
Obiectiv general
Identificarea barierelor în accesarea serviciilor de sănătate publica a persoanelor de etnie roma din
România, prin implementarea unei cercetari la nivel naŃional, calitativa şi cantitativa, în vederea
recomandarii de politici de combatere a discriminării şi a unor politici publice de sănătate, adaptate la
nevoile comunităŃilor de romi.

Obiective specifice
1. Colectarea de date obiective şi reprezentative cu privire la barierele cu care se confrunta etnicii romi
în accesarea serviciilor publice de sănătate.
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2. Analizarea rezultatelor cercetării şi redactarea unui raport de cercetare care sa prezinte starea de
sănătate a populaŃiei de romi şi barierele identidficate în accesarea dreptului la sănătate al membrilor
comunităŃilor de romi.
3. Organizarea de campanii de advocacy cu privire la principalele probleme-cheie identificate pe
parcursul cercetarilor, cu scopul de a atrage atentia asupra problemelor şi de a promova măsuri
concrete de combatere a discriminării si politici publice, adaptate la nevoile comunităŃilor de romi.

ActivităŃi
1. Colectarea de date obiective şi reprezentative
1.1.

Organizarea grupului de experŃi ce va lucra în cadrul proiectului

Pentru această activitate, Romani CRISS va apela la serviciile unor experŃi în domeniul drepturilor
omului şi cercetători, cu care a cooperat în alte ocazii. Grupul de experŃi se va întălni o dată la 6 luni.
ResponsabilităŃile grupului de experŃi:
•

Analizarea metodologiei de cercetare propuse de către personalul de proiect

•

Elaborarea chestionarelor şi a întrebărilor pentru interviuri

•

Redactarea ghidurilor de interviu şi administrarea chestionarului

•

Contributie la redactarea capitolelor pentru raportul final

1.2.

Elaborarea metodologiei de cercetare

Metodologia de cercetare va fi elaborată de grupul de experŃi şi va avea ca principii de bază
următoarele:
• Eşantionul va fi reprezentativ la nivel naŃional, existand o pondere intre zonele urbane si cele
rurale
• Se va pune accentul pe atitudinile reprezentantilor autoritatilor publice locale si ale medicilor,
personalului serviciilor de sanatate
• Întrebări în care dimensiunea de gen sa fie abordata
• Identificarea barierelor în accesarea serviciilor de sănătate
Desi metodologia va fi stabilita de grupul de experti, Romani CRISS va insista sa fie utilizate trei tipuri
de esantion, si anume:
1. Esantion alcatuit din practicieni in domeniul sanitar (medici de familie, asistenti medicali si
doctori din cadrul spitalelor de la nivel local); se va utiliza baza de date a Ministerului Sanatatii
din Romania pentru elaborarea esantionului.
2. Esantion alcatuit din primari de localitate si din reprezentanti ai autoritatilor locale. Deoarece
nu exista o baza de date cu acestia care sa fie publica si accesibila, se va recurge la
elaborarea unui esantion de “convenienta”, dar acesta va include toate regiunile si judetele din
tara, pentru ca cercetarea sa aiba un grad de validitate ridicat.
3. Esantion alcatuit din persoane care activeaza ca mediatori sanitari in comunitatile de romi.
Acest esantion va fi creat aplicand metoda “random route” asupra bazei de date a
mediatoarelor sanitare de care dispune la acest moment Romani CRISS.
Probleme care vor fi adresate prin intermediul chestionarelor, interviurilor:
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•
•
•
•

Care sunt atitudinile reprezentanŃilor autorităŃilor locale implicati în sistemul de sănătate in
ceea ce priveşte minoritatea romă?
Ce parere au reprezentanŃii autorităŃilor locale implicati în sistemul de sănătate despre
problemele intampinate de romi în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sanatate?
Care sunt măsurile luate de autorităŃile locale pentru a preveni, monitoriza şi controla
atitudinile şi practicile discriminatorii în sistemul de sănătate?
Care este parerea reprezentanŃilor autorităŃilor locale implicate în sistemul de sănătate despre
mediatori sanitari care activeaza in comunitatile de romi?

2. Redactarea unui raport de cercetare care sa prezinte situatia ilustrata de datele obtinute din
teren
2.1.
Redactarea raportului de cercetare
Raportul va fi redactat de Romani CRISS impreuna cu membrii grupului de experti si va cuprinde, pe
langa analiza datelor culese din teren, si un capitol ce va contine studii de caz care vor prezenta
situatii in care au fost incalcate drepturile la serviciile de sanatate ale persoanelor de etnie roma.
2.2.

Finalizarea raportului de cercetare si traducerea acestuia in limba engleza

3. Organizarea de campanii de advocacy
3.1.

Organizarea unei conferinte nationale in cadrul careia se vor dezbate principalele idei ale
raportului redactat si se va urmari identificarea de solutii pentru problemele semnalate.
• 25 de participanti, reprezentanti ai institutiilor si actorilor importanti din domeniul
sanatatii.
• Reteaua centrelor regionale Romani CRISS care au rolul de a monitoriza si sprijini
activitatea mediatoarelor sanitare si alte organizatii neguvernamentale din domeniul
sanitar.
• Organizatii din domeniul drepturilor omului
Principalul obiectiv al conferintei va fi acela de a identifica solutii pentru eliminarea barierelor existente
in accesul la serviciile la sanatate al populatiei rome, solutii care vor fi parte integrata a planului de
advocacy ce va fi redactat.
3.2.

Prezentarea rezultatelor cercetării şi recomandărilor în cadrul Comisiei ministeriale pentru romi
a Ministerului SănătăŃii Publice, şi nu numai, în vederea iniŃierii de măsuri concrete pentru
solutionarea problemelor semnalate.
• Va fi redactat un plan de actiune pentru imbunatatirea accesul comunitatilor de romi la
serviciile de sanatate si va fi propus Ministerului Sanatatii. Acest plan va include si
propuneri pentru initierea unei legislatii anti-discriminare in cadrul Ministerului
Sanatatii. Planul vine in ajutorul ministerului, avand in vedere ca pana la acest
moment nu exista un astfel de plan de actiune pentru imbunatatirea accesului
membrilor comunitatilor de romi la serviciile de sanatate.
• Actiuni de lobby vor fi realizate la nivel de Parlament.

3.3.

Construirea parteneriat cu organizaŃiile locale şi internaŃionale în vederea construirii unei
campanii de advocacy pentru promovarea recomandări principale de cercetare şi constatări
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