RAPORT
Masa rotundă regională - Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi
Vaslui, 22 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 Vaslui, Strada Ștefan cel Mare, nr. 79, cu participarea a 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.
A fost menţionată abordarea integrată şi dezvoltarea comunitară participativă, pe care se pune accent în
următoarea perioadă de programare.

A fost initiata o dezbatere pe marginea problemelor semnalate de participanți cu care romii din comunitățile
din județul Vaslui se confruntă:


abandonul școlar din cauza lipsei abonamentelor pentru transport pentru elevii navetiști (o soluție ar
fi adoptarea unor foi de drum, care să fie decontate ulterior, ca în cazul studenților),



timpul limitat pentru depunerea documentelor pentru proiectele europene;



limbajul tehnic pe care nu toți beneficiarii îl stăpânesc (nevoia de instruire),



nevoia de angajare de resurse umane rome: profesori, mediatori școlari, mediatori sanitari romi etc.



Înființarea a două licee bilingve in Vaslui și Băcești.

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.

Grupul de lucru mixt a avut rezultate bune, în general, însă predomină lipsa locurilor de muncă și discriminarea
romilor. Experții romi sunt în continuare neangajați în primării, iar unii participanți pledau pentru sprijin pentru
antreprenorii romi.
De asemenea, așteptările de la ANR sunt legate de modificarea cadrului legislativ pentru angajarea experților
locali romi.
Reprezentanta DSP Vaslui a făcut o scurtă prezentare a situației medierii sanitare la nivelul județului: au fost
angajați 22 de mediatori sanitari romi, începând cu programul Phare, din 2004, iar după inițierea procesului de
descentralizare numărul a scăzut la 18, în prezent, care sunt activi în comunitate. Există în continuare nevoie
ca aceștia să fie angajați, pentru monitorizarea stării de sănătate din județ. Biserica penticostală din localitatea
Murgeni a semnalat faptul că este nevoie de investiție pentru un proiect în care peste 40 de copii orfani sau
provenind din familii monoparentale ori cu părinți în detenție, să beneficieze de programe tip Școală după
școală, pentru prevenirea abandonului școlar și că este nevoie de infrastructură în comunitate: apă, canalizare,
încălzire pe timpul iernii etc.

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.

Întâlnirea de lucru s-a încheiat cu informări despre activitățile de informare și publicitate pentru implementarea
cadrului programatic 2014-2020.

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.

