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Intalnirea de lucru s-a desfasurat in cadrul proiectului „Incredere si respect intre
cetatenii din localitatea Hadareni”, finantat de Agentia Nationala pentru Romi.

Proiectul se desfasoara in perioada 1 octombrie – 15 decembrie 2006 si este
implementat de Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii – Romani CRISS,
in parteneriat cu Primaria Chetani, Grupul de Initiativa din localitatea Hadareni,
comuna Chetani, Judetul Mures si Liga Pro Europa.

Proiectul are ca scop diminuarea stereotipurilor, prejudecatilor si practicilor care
incurajeaza discriminarea, atat in comunitatea din Hadaneri, cat si la nivelul anumitor
functionari din institutiile publice locale si judetene.

Grupul tinta al proiectului il constituie comunitatea de romi, romani si maghiari din
Hadareni, judetul Mures.

I. DESCHIDEREA OFICIALA A INTALNIRII

Deschiderea oficiala a intalnirii a avut loc la ora 10.00 prin intermediul Primarului
Comunei Chetani si al reprezentantului in teritoriu al Agentiei Nationale pentru Romi.
Cei doi reprezentanti au prezentat initiativa prin care cele doua organizatii (CRCR si
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Romani CRISS) implementeaza proiecte in scopul diminuarii conflictelor existente intre
membrii comunitatii din Hadareni. Au fost prezentate principiile proiectului Hadareni,
partenerii proiectelor (Ex. Grupul de initiativa – 3 romi, 3 romani, 3 maghiari).

Dupa introducerea realizata de catre cei doi reprezentanti a avut loc o scurta prezentare
a participantilor la aceasta intalnire (anexa 1 – lista de participanti).

II. PREZENTAREA

PROIECTELOR

CARE

VOR

FI

IMPLEMENTATE

IN

LOCALITATEA HADARENI

1. „Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni” - prezentare
facuta de Daniel Radulescu – coordonator proiect Hadareni (Romani CRISS).
Prin intermediul proiectului mai sus mentionat, se incearca construirea, in cadrul
comunitatii a unui instrument durabil, pentru ca la sfarsitul acestui proiect, persoane din
localitatea Hadareni sa convietuiasca fara conflicte.

Proiectul implementat de Romani CRISS trebuie sa aiba impact pe termen lung,
deoarece Romani CRISS va activa in continuare in Hadareni pentru diminuarea
conflictelor.

Prezentarea coordonatorului proiectului s-a axat pe doua dintre obiectivele proiectului si
anume:

a) Obiectivul 2 – organizarea campaniei cu privire la drepturile si accesul la
serviciile de sanatate publica, prevenirea si combaterea discriminarii etnice in
domeniul sanatatii
In cadrul obiectivului 2 este prevazut desfasurarea unui curs de formare pentru
mediatori sanitari care sa activeze in comunitatea din Hadareni. Mediatorii formati in
urma acestor cursuri au fost romi, romani si maghiari.

In perioada 18 - 20 octombrie 2006, s-a derulat cursul de formare al mediatorilor sanitari
care vor activa in Hadareni. Din 15 persoane propuse pentru a participa la acest curs au
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ramas 7 persoane, din care doar 6 au absolvit cursul (indicator prevazut si in cadrul
proiectului).
Prin aceasta campanie se urmareste intarirea relatiilor de comunicare si relationare
intre membrii echipei comunitare.

b) Obiectivul 3 – organizarea unui eveniment educativ in cadrul scolii privind
promovarea drepturilor omului, prevenirea si combaterea discriminarii

In cadrul campaniei se va organiza un curs de formare cu profesorii din Scoala
Hadareni. Pentru realizarea cursului de formare se va solicita sprijinul ISJ Mures. Cursul
se va desfasura pe o perioada de 2 zile.
Din propunerile participantilor a reiesit ideea organizarii cursului pentru profesori la
Ludus, deoarece profesorii angajati in cadrul scolii Hadareni provin din Ludus.
Se poate organiza campania de informare in scoala in timpul orelor de dirigentie sau
educatie civica, in cadrul acestora elevii avand posibilitatea sa se familiarizeze cu
notiunile de drepturile omului.
Campania in Scoala din Hadareni se va defasura pe o perioada de 2-3 zile.

Obiectivul I al proiectului a fost prezentat de Madalin Morteanu, coordonator program Romani CRISS.
Obiectivul I prevede organizarea unui numar de 3 cursuri de formare cu reprezentanti ai
posturilor de Politie si Jandarmerie Chetani si localitatile limitrofe, magistrati si
reprezentanti ai autoritatilor locale, privind prevenirea si combaterea discriminarii,
solutionarea conflictelor inter-etnice.

Cursurile de formare se vor desfasura pe o perioada de 3 zile, iar curricula se va stabili
impreuna cu partenerii proiectului (politie, jandarmerie, grupul de initiativa al
comunitatii).

Cursurile se vor structura pe 2 componente:
-

Legislatie internationala si interna;

-

Transmiterea de informatii cu privire la relatiile dintre cetateni si institutii.
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Pentru derularea cursurilor, se va solicita sprijinul partenerilor si al autoritatilor de la
nivel local. Catre toate institutiile partenere se vor transmite note informative.

In cadrul acestui proiect, Romani CRISS va pune accent pe implicarea in desfasurarea
activitatilor a Grupului de initiativa si a membrilor comunitatii.
Grupul de initiativa este format din 9 persoane ( 3 romi, 3 romani, 3 maghiari) alese de
membrii localitatii Hadareni pentru a reprezenta interesele acestora.

2. PARTENERIAT SI DEZVOLTARE COMUNITARA IN HADARENI – prezentare
realizata de Caudia Macaria – Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi

Proiectul 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).

III. DEZBATERE

CU

PRIVIRE

LA

APLICAREA

PROGRAMULUI

DE

DEZVOLTARE COMUNITARA IN LOCALITATEA HADARENI PENTRU
PERIOADA 2006-2007

In ceea ce priveste campania de informare si participare a membrilor comunitatii la
luarea deciziilor, campanie realizata de catre CRCR, 10 voluntari romi si neromi,
impreuna cu grupul de initiativa s–au deplasat in comunitate si au facut cunoscut
proiectul ce va fi implementat si grupul de initiativa in cadrul comunitatii.
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Echipa care a desfasurat campania de informare (10 voluntari si membrii grupului de
initiativa) au mers din poarta in poarta si au facut o diagnoza a problemelor resimtite de
membrii comunitatii (anexa 2 – lista probleme inventariate).

In ceea ce priveste educatia – membrii comunitatii au mentionat faptul ca profesorii au o
atitudine violenta fara de elevi, scolile nu au apa, nu exista un tratament egal al elevilor,
indiferent de etnia din care fac parte, au resimtit nevoia de educare si culturalizare a
membrilor comunitatii.

Referitor la sanatate, vastnicii din comunitate au precizat faptul ca medicul de familie ii
trateaza diferential, iar pentru fiecare deplasare la domiciliu li se percepe o taxa de 10
RON. O alta nevoie a comunitatii o reprezinta infiintarea unui punct farmaceutic in
comunitate, infiintarea si dotarea unui dispensar de asistenta medicala si servicii de
asistare medicala permanenta din partea unui medic de familie si a unei asistente
medicale in comunitate.

In Hadareni a fost identificat un numar foarte mare de someri. In cadrul ultimelor
angajari realizate in cadrul comunei Chetani, nu a fost selectat nici un membru al
comunitatii din Hadareni.
Din discutiile purtate cu membrii comunitatii a reiesit faptul ca acestora le este ingradit
accesul la serviciile administratiei publice locale.
Reprezentantii AJOFM au mentionat faptul ca in localitatea Ludus exista un centru de
informare si consiliere pentru cetateni cu privire la accesarea unui loc de munca. In
cadrul acestei intalniri reprezentantii acestei institutii au afirmat faptul ca vor pune de
dispozitia celor 2 proiecte o persoana din cadrul acestui centru care va merge in
comunitate impreuna cu cele doua organizatii in timpul campaniilor de informare si va
informa si consilia membrii comunitatii din Hadareni cu privire la modalitatea de
accesare a unui loc de munca.
In scopul derularii campaniei pe sanatate (Romani CRISS) s-a transmis o adresa catre
DSP in scopul utilizarii mediatorilor sanitari din zonele limitrofe. In Hadareni, in prezent,
exista un singur mediator angajat, iar in total, pentru judetul Mures, sunt angajati 24
mediatori sanitari, acestia urmand a sprijini derularea campaniei in Hadareni.
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Pentru a derula campania se vor identifica problemele, nevoia de informare a membrilor
comunitatii din Hadareni. Pentru aceasta se va realiza o intalnire cu mediatorii sanitari
si membrii grupului de initiativa.
Conform proiectului, in cadrul campaniei de informare pe sanatate se va realiza o serie
de materiale informative in limba romana, romani si maghiara. Deoarece sunt foarte
putini vorbitori de limba romani in cadrul comunitatii din Hadareni, s-a stabilit realizarea
materialelor doar in limba romana si maghiara.
Campania se va desfasura pe o perioada de 7 zile, iar la sfarsitul campaniei se va
organiza o intalnire pentru a analiza rezultatele campaniei.

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 faptul ca pentru crearea acestui centru este foarte importanta
participarea membrilor comunitatii la infiintarea lui.
Pentru a se realiza un schimb de experienta cu acest centru comunitar, echipa de
implementare a proiectului CRCR va duce o parte din membrii comunitatii (in principal
membrii grupului de initiativa), pentru a vizita centrul si pentru mai multe discutii cu
membrii comunitatii din Sf. Gheorghe, autoritati locale si personalul angajat in cadrul
centrului.

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.

Intalnirea s-a incheiat prin stabilirea urmatoarei intalniri a grupului de initiativa. Aceasta
intalnire va avea loc Joi, 26 octombrie 2006 la Caminul Cultural din Hadareni.
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