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zefiR. Împreună pentru puterea
de acţiune
Titlul proiectului:zefiR. Împreună pentru

asociați si se bazează pe o abordare

puterea de acțiune

integrată privind sănătatea și educația, ca

Finanţator: Fondul pentru Incluziunea

arii prioritare de acțiune, alături de locuire

Romilor și a altor grupuri dezavantajate, în

– ca domeniu complementar, având la bază

cadrul

dezvoltarea

Programului

de

Cooperare

comunitară

Elvețiano-Român.

transversală.

Buget : 3 400 000 CHF

Obiective specifice:


(incluzand contributia partenerilor)

ca

abordare

1180 de copii să acceseze mai ușor

Durata: 40 luni

servicii educaționale de calitate la

Scop: Reducerea disparităților dintre romi,

grădiniță și școala primară și să

alte grupuri defavorizate și populația

aibă condiții mai bune acasă pentru

majoritară în mod durabil și tangibil,

a-și face temele;

contribuind la

incluziunea sociala a



3000 de copii cu vârste între 6 și 17

minorităților.

ani și 507 de femei însărcinate și

Localizare: Dolj, Gorj, Olt.

mame care alăptează să acceseze

Obiectiv general:

mai ușor servicii de sănătate de

Proiectul

„zefiR.

Împreună

pentru

puterea de acțiune” este inițiativa unui

calitate;


12 comunități să beneficieze de o

consorțiu coordonat de Terre des Hommes

imagine mai bună la nivel local,

și format din Amare Rromentza, Agenția

regional și național, iar membrii lor

Împreună, Fundația PACT și Fundația

să (re)dobândească stima de sine,

Pestalozzi ca parteneri principali şi Habitat

capacitatea de a rezolva probleme

for Humanity și SASTIPEN ca parteneri

și disponibilitatea pentru dialog
intercultural.

Rezultate preconizate:


Membrii comunităţii să participe activ
în identificarea nevoilor şi resurselor,
dezvoltarea planurilor de acţiune şi
implementarea lor.



Liderii să formeze grupuri de iniţiativă
care să mobilizeze comunitatea ori de
cîte ori vor avea loc acţiuni în
domeniul

educaţional,

sănătate,

infrastructură.


Administraţiile locale să contribuie,
material şi moral, la implementarea
tuturor intervenţiilor proiectului.



Familiile copiilor să participe voluntar
activităţile educaţionale şi cele din
domeniul sănătăţii şi al locuirii.



La final de proiect, comunitatea, prin
reprezentanţii ei formali şi informali,
să îşi poată asuma continuarea pe
termen lung a activităţilor.

Rolul Agenției Împreună: Partener
Coordonator:Irinel Ştefan

