RAPORT
Masa rotundă regională - Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi
Arad, 29 iulie 2015

În cadrul proiectului Proiectului „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”,
finanțat de Fondul ONG, granturi SEE 2009-2014, a avut loc evenimentul regional de advocacy, având ca temă
„Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi ”.
Evenimentul a fost organizat cu suportul Agenţiei Naţionale pentru Romi, urmărind scopul de a
identifica de către toţi factorii interesaţi, autorităţile locale, experţi, societate civilă şi reprezentanţi ai
guvernului, un răspuns concret şi sustenabil în rezolvarea obstacolelor şi provocărilor autorităţilor şi ONG-urilor
locale în accesarea fondurilor europene în cadrul programului 2014 – 2020.
Acest eveniment a avut loc la Sala Prefecturii Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 75, unde au participat reprezentanti
din partea unor instituţii guvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, ONG-uri, precum şi a unora
dintre membrii reţelei RISOROM.
Întâlnirea s-a desfasurat între orele 9.00 – 13.00 după următoarea structură:
09.00 – 09.30 – Primirea şi înregistrarea participanţilor
09.30 – 10.00 – Sesiunea de deschidere a evenimentului.
10.00 – 11.00 – Sesiunea I – Probleme şi obstacole întâmpinate la nivel local de către

ONG-uri şi autorităţi

în absorbţia fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.
11.00 – 11.30 - Pauză de cafea
11.30 – 13.00 – Sesiunea II – soluţii concrete.
Sesiunea de deschidere a evenimentului

Evenimentul a fost deschis prin adresarea unui cuvânt de bun venit participanţilor.
La deschiderea dezbaterii a participat și subprefectul județului Arad, dna Horgea Florentina.
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Întâlnirea de lucru a presupus și o sesiune de informare despre implementarea cadrului programatic
2014-2020 prin programele POCU, POR și PNDR și sinergia dintre acestea, precum și elementele de noutate ale
viitoarelor finanțări din exercițiul 2014-2020.
Ca teme de dezbatere, au fost amintite problemele din educație, reprezentantul Inspectoratului Școlar
Județean evocând importanța proiectelor din domeniul educației, începând cu programele Phare din 2004,
până la programele strategice ale ANR, în care s-au creat resurse umane specializate în domeniul medierii
școlare și experți locali pentru romi. De asemenea, participanții au solicitat sprijinul ANR în dezvoltarea de
proiecte educaționale pentru romi și în județul Arad, în comunitățile cu romi.

A fost menţionată abordarea integrată şi dezvoltarea comunitară participativă, pe care se pune
accent în următoarea perioadă de programare.
Pe Programul de Dezvolatare Rurală – există G.A.L-urile (din păcate vocea romilor, nu există în aceste
structuri), inclusiv F.N.G.A.L .şi Ministerul Agriculturii au conştientizat acest lucru, cerând sprijin Agenţiei
Împreună pentru identificarea unor strategii de atragere a antreprenorilor / asociaţiilor rome în aceste
structuri.
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Programele de dezvoltare locală(CLLD), care presupune implicarea comunităţii , vor avea finanţările
orientate spre proiecte realizate de aplicanţi ce au planuri locale de acţiune, realizate prin consultarea
comunităţii.
Sesiunea I – Probleme şi obstacole întâmpinate la nivel local de către

ONG-uri şi autorităţi în absorbţia

fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.

În cadrul acestei sesiuni participanţii au avut oportunitatea de a prezenta problemele locale specifice şi
obstacolele întâmpinate de către ONG-uri şi autorităţi.

Primarul comunei Semlac, doamna Stoian Letiţia a împărtășit participanților din experiența proprie, de primar
din 1996, cu numeroase proiecte dezvoltate, apelând la diverși consultanți, care nu s-au finanțat și care, prin
forțe proprii – bugetul local – s-au descurcat în comunitate și au organizat cursuri pentru calificări profesionale.
Aceste cursuri au fost folosit romilor din comunitate, care la început au fost reticenți, iar în prezent aceștia au
locuri de muncă, iar unii dintre ei folosindu-le inclusiv la muncă legală în străinătate (Franța), fiindu-le
recunoscători pentru această șansă. Printre alte nevoi identificate în comunitatea Semlac se numără un
program tip Șansa a doua pentru tinerii și adulții din comunitate și un program tip Școală după școală, pentru
a menține copiii romi în școală și a le oferi meditații, precum și cursuri de alfabetizare.
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Reprezentantul localității Șepreuș, în direcția de Asistență Socială, a solicitat informații despre ce demersuri
trebuie să facă pentru a iniția un program tip A doua șansă în comunitate, iar inspectorul școlar pentru
minorități a făcut o scurtă prezentare a celor trei căi prin care o comunitate o au la dispoziție pentru a demara
un astfel de proiect pentru romii care doresc să-și reia studiile. De asemenea, a subliniat că deși există doi
mediatori sanitari instruiți, aceștia nu sunt angajați.

Sesiunea II – soluţii concrete

În cadrul acestei sesiuni, participanţii au avut oportunitatea de a dezbate soluţii concrete de îmbunătăţire a
nivelului de absorbţie a fondurilor europene la nivel local, de a împărtăşi experinţele proprii, de a adresa
întrebari precum şi oportunitatea de aderare la reţeaua naţională RISOROM.

Reprezentantul Partidei Romilor ProEuropa, prezent la întâlnire a prezentat audienței planurile pentru
reorganizarea instituției la nivel județean și a adresat invitația primarilor prezenți la întâlnire să colaboreze pe
plan local pentru proiecte de incluziune a romilor.

În final, reprezentanții comunităților prezente au adresat invitația organizatorilor de a efectua vizite în
comunitățile lor și și-au exprimat dorința de a beneficia de asistență tehnică în modificarea strategiilor de
dezvoltare locală și scriere de proiecte.
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În finalul întâlnirii, jurnalistul Eugen Puiu al publicației online Glasul Aradului a solicitat informații
organizatorilor despre eveniment.
Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, a prezentat audienței pe reprezentanții Asociației Adelina,
organizație membră în rețeaua RISOROM și oferta de consultanță de specialitate pentru autoritățile publice
locale în elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare locală și pentru scriere de proiecte pentru incluziunea
socială a romilor.
De asemenea, s-a adresat invitaţia organizaţiilor prezente, de a-şi exprima intenţia de colaborare în cadrul
reţelei RISOROM, reprezentanţii proiectului„Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”
exprimându-şi disponibilitatea de a oferi informaţii suplimentare şi de a transmite condiţiile / formularele
necesare pentru cei care doresc să adere la reţea.
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