Buletin informativ
“Incredere si respect intre cetatenii din localitatea
Hadareni”

Cuprins:
• Prezentare proiect “Incredere si respect intre cetatenii din localitatea
Hadareni”
• Intalnire de lucru organizata in Hadareni, octombrie 2006
• Rolul mediatorului sanitar in comunitatile de romi
• Prezentare Liga ProEuropa
• Prezentare Romani CRISS

Prezentare proiect “Incredere si respect intre cetatenii din localitatea
Hadareni”
In perioada 1 octombrie 2006- 15 decembrie 2006, Romani CRISS- Centrul Romilor pentru
Interventie Sociala si Studii, in parteneriat cu Primaria Chetani, Grupul de Initiativa din
localitatea Hadareni, comuna Chetani, judetul Mures si Liga Pro Europa, implementeaza
proiectul Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni, finantat de Agentia
Nationala pentru Romi, prin programul de dezvoltare comunitara in localitatea Hadareni, judetul
Mures, pentru perioada 2006-2008.
Scopul proiectului il constituie 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. Proiectul se adreseaza comunitatii de romi, romani si
maghiari din Hadareni, judetul Mures.
Obiective specifice:
1. Organizarea unui numar de 3 cursuri de formare cu reprezentanti ai posturilor de politie
Chetani si localitatile limitrofe, magistrati si reprezentanti ai autoritatilor locale, privind
prevenirea si combaterea discriminarii, solutionarea conflictelor inter-etnice
2. Organizarea unei campanii locale privind accesul si drepturile la serviciile de sanatate
publica, prevenirea si combaterea discriminarii etnice in domeniul sanatatii.
In perioada 18 - 20 octombrie 2006, s-a derulat cursul de formare al mediatorilor sanitari care
vor activa in Hadareni. Sase (6) persoane au absolvit cursul si vor fi active in comunitate in
calitate de mediatori sanitari. Echipa de 6 mediatori sanitari este formata din 2 etnici romi, 2
etnici romani si 2 etnici maghiari, dorindu-se intarirea relatiilor de comunicare si relationare intre
membrii echipei comunitare.
In perioada urmatoare, se va desfasura o campanie de informare, educare si comunicare in
domeniul accesului la serviciile de sanatate publica. Totodata, in cadrul acestei campanii se vor
aborda si teme de sanatate, teme ce vor contribui la imbunatatirea cunostintelor membrilor
comunitatii din Hadareni in domeniul sanatatii. Ca metoda de lucru, se va merge “din usa in
usa” la fiecare familie din comunitate (romi, romani, maghiari). Materialele
informative/educative vor fi prezentate/explicate fiecarei familii/grupurilor din comunitate. De
mentionat ca materialele informative vor fi tiparite in doua limbi: romana si maghiara.
Echipa proiectului va organiza si cursuri de formare cu cadrele medicale cu privire la prevenirea
si combaterea discriminarii.
3. Organizarea unui eveniment educativ in cadrul scolii privind promovarea drepturilor
omului, prevenirea si combaterea discriminarii.
Acest obiectiv are doua activitati principale:
Organizarea si desfasurarea unui curs de formare pentru profesori care activeaza in scoala
Hadareni in domeniul promovarii drepturilor omului, prevenirea si combaterea discriminarii si

organizarea unei campanii de informare a copiilor cu privire la promovarea drepturilor omului,
prevenirea si combaterea discriminarii
Prin acest proiect se doreste prevenirea actelor de discriminare, cat si imbunatatirea relatiilor si a
comunicarii dintre diferiti actori din Hadareni: reprezentantii politiei, ai primariei, doctori,
profesori, elevi, parinti, avocati, indiferent de etnia din care fac parte.

Intalnire de lucru „Incredere si respect intre cetatenii din localitatea
Hadareni”
In data de 23 octombrie 2006, a fost organizata o intalnire de lucru in cadrul proiectului
“Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni”. Intalnirea a avut loc in sala de
sedinte a Consiliului Local – Primaria Chetani si a beneficiat de participarea primarului Primariei
Chetani, a reprezentantului Agentiei Nationale a Romilor din teritoriu, dar si reprezentanti ai ISP
Mures, Politie Ludus, AJOFM Mures, ASP Mures, Prefectura Mures, Scoala Chetani si Scoala
Hadareni, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, membrii Grupului de Initiativa
Hadareni, Liga ProEuropa, Asociatia Pro Nobis si Romani CRISS.
In cadrul intalnirii au fost prezentate cele doua proiecte finantate de Agentia Nationala
pentru Romia si implementate de Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi - CRCR
(proiectul “Parteneriat si dezvoltare comunitara in Hadareni) si de Romani CRISS (proiectul
“Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni”).
Reprezentanta organizatiei CRCR a precizat ca proiectul “Parteneriat si dezvoltare
comunitara in Hadareni” este structurat pe doua obiective:
• Intarirea capacitatii comitetului local;
• Stimularea participarii civice a membrilor comunitatii Hadareni la luarea deciziilor
In cadrul proiectului derulat de CRCR se va face instruirea comitetului local de conducere – se
vor organiza 5 sesiuni de formare (dezvoltare comunitara, scrierea propunerilor de finantare,
negociere si prevenirea conflictelor, multiculturalitate vs interculturalitate, planificare strategica).
Pentru o mai buna implementare a activitatilor si pentru ca cele doua proiecte sa poata
avea continuitate s-a discutat ideea infiintarii unui centru comunitar. In cadrul intanirii Huba
Attila – Asociatia Pro Nobbis (Sf. Gheorghe – Covasna) a prezentat un astfel de centru, care este
considerat o practica pozitiva. Acesta a mentionat ca, pentru crearea acestui centru, este foarte
importanta participarea membrilor comunitatii la infiintarea lui.
In cadrul intalnirii, reprezentanti ai diverselor institutii si-au exprimat intentia de a
sprijini derularea celor doua proiecte dupa cum urmeaza:
• Reprezentantii AJOFM vor insotii membrii CRCR in derularea campaniei si vor oferii
informatii si consiliere cu privire la accesarea unui loc de munca;
• Reprezentantii IGP au propus aprobarea functiei de politist comunitar de etnie roma si au
oferit spatiul pentru derularea cursurilor de formare implementate in cadrul proiectului
Romani CRISS.

Rolul mediatorului sanitar in comunitatile de romi
Mediatorul sanitar este o femeie de etnie roma cu studii medii, care sprijina sistemul de
sanatate publica si sistemul social in acordarea serviciilor publice, in functie de nevoile
membrilor comunitatii de romi. Misiunea mediatorului sanitar este de a preveni situatiile
neplacute care pot aparea in comunitate din punct de vedere sanitar.
Munca mediatorului sanitar contribuie la armonizarea conditiilor sociale, in care se
desfasoara activitatile din domeniul medical, oferind sansa imbunatatirii starii de sanatate a
comunitatii. Transmite informatiile necesare membrilor comunitatii referitor la functionarea
sistemului de sanatate, a sistemului de asigurari de sanatate. Cultivand increderea reciproca intre
persoane din doua lumi diferite, indeplineste rolul de punte de legatura intre comunitate si
autoritatile locale.
Programul de mediere sanitara a demarat in anul 1993 odata cu interventia membrilor
organizatiei Romani CRISS in comunitatile afectate de conflictele interetnice. Programele
derulate de organizatie pe componenta sanatate vizeaza imbunatatirea starii de sanatate a
membrilor comunitatilor cu romi din Romania. Scopul este imbunatatirea comunicarii dintre
autoritatile medicale si comunitatea de romi precum si formarea femeilor rome cu un nivel mediu
de educatie in domeniul medierii sanitare.
Ocupatia de mediator sanitar este inclusa in Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR),
Grupa de baza 5139 “Lucratori in serviciul populatiei”.

Liga PRO EUROPA
Liga Pro Europa este una din primele organizatii neguvernamentale din Romania postcomunista, fondata la 30 decembrie 1989 de un grup de intelectuali targumureseni devotati ideii
pan-europene, valorilor democratice si pluralismului. Incepind cu 1993, activitatile diverse ale
organizatiei s-au structurat pe diferite departamente.
• Centrul Intercultural, fondat in 1993, este unul din cele mai importante programe ale Ligii PRO
EUROPA, menit sa inlesneasca comunicarea si dialogul dintre diferitele comunitati culturale,
etnice, confesionale, sa ocroteasca alteritatea si diversitatea, sa contribuie la prevenirea
conflictelor, sa semnaleze si sa analizeze fenomenele de intoleranta si exclusivism.
Programul Centrului se desfasoara in doua directii principale: una practica, vizind dialogul social
interetnic si interconfesional, invatarea interculturala in cadrul unor dezbateri, mese rotunde,
cursuri, conferinte si seminarii, tabere sau universitati de vara, schimburi culturale, manifestari
artistice si sportive; cea de-a doua, teoretica, isi propune elaborarea de studii si proiecte de
cercetare menite sa abordeze teme legate deproblematica societatilor multiculturale, contribuind
la umplerea unui gol documentar prelungit.
• Biroul pentru Drepturile Omului, infiintat in 1993, monitorizeaza respectarea drepturilor
omului si minoritatilor de catre autoritati, la nivel local si regional, ofera consultanta gratuita
persoanelor ale caror drepturi au fost lezate, le sustine cauza in fata autoritatilor, elaboreaza
studii de caz, organizeaza reuniuni menite sa contribuie la consolidarea unei culturi a drepturilor
omului. Una dintre prioritatile Biroului o constituie studierea si mediatizarea tratamentului
discriminatoriu impotriva romilor.

• Editura PRO EUROPA editeaza buletinul informativ lunar Info PRO EUROPA, iar din 1995
trimestrialul ALTERA, singura revista teoretica dedicata alteritatii, multiculturalitatii si
drepturilor minoritatilor. Brosurile si cartile publicate in limbile romana si maghiara urmaresc sa
ofere informatü noi in domeniul interculturalitaii, democratiei, drepturilor omului, economiei de
piata, valorilor europene.
• In decursul activitatilor sale Liga Pro Europa a remarcat lipsa unor structuri care sa pregateasca
lideri ai tineretului in domeniile societatii civile, partidelor politice si administratiei publice
locale. Astfel s-a initiat Colegiul Democratiei — un curs de educatie civica pentru tineret si de
formare de lideri — care a debutat in anul 1994. Colegiul Democratiei permite unui grup de
tineri cunoasterea aprofundata si nemijlocita a mecanismelor statului de drept, contactul direct
intre ei si organismul parlamentar, guvernamental si judiciar, exercitiul democratic in raportul
cetatean–stat de drept, cetatean–comunitate internationala. Proiectul urmareste dobindirea unei
viziuni de ansamblu asupra procesului de integrare europeana pe plan economic, politic si social.
Totodata, prin selectarea unui grup eterogen etnic, lingvistic si confesional, s-a urmarit
promovarea interculturalitatii, a dialogului interetnic si identificarea intereselor si
responsabilitatilor comune.
• In cadrul Ligii Pro Europa functioneaza si un Centru de Documentare, a carui activitate se
axeaza pe colectarea legislatiei interne si internationale cu privire la drepturile omului, in general
si drepturile minoritatilor nationale si religioase, in special, institutiile si programele Uniunii
Europene, date si informatii despre UE, Consiliul Europei si Parlamentul European. Aduna si
prelucreaza date, pregateste materiale pentru toate activitatile a diferitelor proiecte desfasurate de
LPE, conduce o revista a presei pe teme de integrare euro-atlantica, a limbajului nationalist,
probleme de minoritati si altele.
• Departamentul de Ecologie a LPE si-a propus sa organizeze proiecte prin care sa serveasca
bazele de date necesare organizatiilor neguvernamentale care doresc sa mobilizeze masele largi
in vederea ocrotirii mediului si a naturii.

Prezentare Romani CRISS
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS este o asociatie civica
non-profit, infiintata la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai organizatiei sunt: Federatia Etnica a
Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Tiganilor al Universitatii René Descartes, Paris
si Institutul de Sociologie al Academiei Romane.
Romani CRISS este o organizatie neguvernamentala care apara si promoveaza drepturile
romilor din Romania. Romani CRISS ofera asistenta legala in cazurile de abuz si lucreaza pentru
combaterea si prevenirea discriminarii rasiale impotriva romilor in toate domeniile vietii publice,
inclusiv in educatie, locuinte si sanatate.
Organizatia Romani CRISS este structurata pe departamente:
Departamentul drepturile omului. Actiuni:
• Combaterea abuzurilor reprezentantilor statului cu atributii in aplicarea legii
• Asigurarea accesului egal la dreptul la educatie (monitorizare si actionare in justitie in
cazurile de incalcare a dreptului la educatie – exemplu cazuri de segregare scolara)

•
•
•

Asigurarea accesului egal la dreptul la sanatate
Asigurarea accesului egal la dreptul la locuire adecvata
Combaterea discriminarii in angajare

Departamentul sanatate. Actiuni:
• Imbunatatirea sistemului de mediere sanitara initiat de Romani CRISS in colaborare cu
Ministerul Sanatatii
• Relationarea dintre mediatorii sanitari cu partenerii de lucru si sprijinirea mediatorilor
sanitari pentru a imbunatati situatia din comunitate
Departamentul educatie are ca scop dezvoltarea premiselor pentru un invatamant de calitate
pentru copiii romi si a pastrarii identitatii culturale, lucrand pentru imbunatatirea accesului
copiilor romi la educatie, dar si pentru combaterea segregarii scolare a romilor (impreuna cu
departamentul de drepturile omului).
Departamentul social implementeaza activitati in vederea obtinerii actelor de identitate pentru
comunitatile de romi din Romania, prin constientizarea membrilor comunitatilor de romi privind
importanta si modul de obtinere a actelor de identitate, implicarea liderilor locali in actiunile de
informare despre actele de identitate

