ANUNȚ
FORMAREA COALIȚIEI NAȚIONALE/PLATFORMA ROMILOR (de comunicare și cooperare)

Fundaţia Agenția Împreună, membră a Federației Democrate a Romilor și mandatată de aceasta, anunță
demararea procesului de selecție a organizațiilor pentru formarea unei platforme de comunicare și cooperare
a romilor.
Această platformă își propune să lărgească și să continue dialogul despre situația actuală a comunităților de
romi.
De ce?
Deşi la nivel declarativ, Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome îşi asumă “implicarea autorităţilor publice centrale şi locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile
în activităţi care vizează creşterea incluziunii socio-economice”, modul în care este realizată această implicare
nu este operaționalizat.
Lipsa de solidarizare și coordonare se traduce și printr-o capacitate redusă de advocacy a majorității ONGurilor rome la nivelul instituțiilor locale și centrale cât și un impact scăzut asupra formulării și implementării de
politici publice.
Societatea civilă nu este implicată activ în realizarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice privind
incluziunea romilor.
Pentru că, în ultima decadă am și au fost create puține spații de cooperare și dialog între organizațiile romilor,
aceasta conducând la diminuarea rolului acestora în relația cu propriile comunități precum și în relația cu
autoritățile locale și centrale.
Cine poate face parte?
Organizațiile rome și pro rome din toată țara
Perioada de înscriere:
20 iulie – 15 septembrie 2018
Ce cuprinde aplicația?
-

Raportul de activitate aferent anului 2017/ descrierea activităților implementate;
Copie după hotărârea judecătorească de înființare
Formularul completat

Ce ne propunem?
Sa creăm propria noastră strategie

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Criterii de selecție a membrilor viitoarei coaliții












Organizații locale sau centrale, legal înregistrate;
Organizații ale membrilor comunităților de romi;
Organizații ce în obiectul activității lor au incluziunea romilor și/sau apărarea drepturilor omului;
Organizații ce nu au în istoria activității lor, acte de discriminare sancționate;
Motivația organizației de a face parte din coaliție;
Capacitate demonstrată de a mobiliza oameni în jurul unui interes comun;
A derulat campanii locale sau centrale;
Capacitatea de dialog, negociere cu autoritățile locale;
Relevanța experienței celor 2 persoane nominalizate ca reprezentante ale organizației pentru îndeplinirea
obiectivelor coaliției;
În selectarea reprezentanţilor şi reprezentantelor organizaţiilor membre ale coaliţiei se va asigura egalitatea de
gen prin selectarea a cel puţin 50% femei;
În selecţia ONG-urilor se va ţine cont şi de o cât mai echitabilă distribuţie geografică, urmărindu-se astfel ca
fiecare judeţ să fie reprezentat.
Rolul organizațiilor ce vor fi selectate










Identificarea și delegarea a două persoane ce vor reprezenta organizația în Coaliția Națională;
Participarea, prin cele doua persoane delegate la cursurile de formare pentru întărirea capacității organizației;
Participă activ și constant la întâlnirile Coaliției Naționale ce are ca obiectiv final formularea unei strategii ce va
fi propusă spre adoptare;
Sprijină întărirea cooperării dintre autoritățile locale și comunitățile locale pentru formularea de soluții de
politici publice locale pentru îmbunătățirea situației locale;
Contribuie la evaluarea implementării Strategiei Naționale pentru îmbunătățirea situației cetățenilor români
de etnie romă;
Participă activ la conferințele planificate;
Relaționează direct cu coordonatorul/coordonatoarea Coaliției Naționale și cu managerul de proiect;
Unde trimiteți aplicația?
Pe mail la adresa: nicoleta_bitu@yahoo.com. Subiectul emailului trebuie să fie „Candidatură Coaliția
Națională/Platforma Romilor.”
Prin poștă la adresa: Fundaţia Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, str. Slobozia nr 31, cod poştal
040522, sector 4, București. Pe plic trebuie făcută mențiunea „Candidatură Coaliția Națională/Platforma
Romilor.”
Formularul de înscriere poate fi accesat şi descărcat de la următorul link:
https://www.dropbox.com/s/krwv03h2kd6f7qt/Formular%20inscriere.pdf.doc?dl=0
Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la: nicoleta_bitu@yahoo.com, tel 0728434194, persoană de
contact Nicoleta Biţu.
Această activitate este realizată în cadrul proiectului Coaliţia pentru romi: elaborare şi monitorizare de politici publice, cod SIPOCA 333/ SMIS2014+ 110998 implementat de Fundaţia Agenţia Împreună în
perioada 24.05.2018-23.09.2019. Scopul acestui proiect este acela de a crește capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la elaborarea și monitorizarea politicilor publice vizând
incluziunea romilor. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
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