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Raport activitate
Asociatia PRO ROMA
2017
Asociatia PRO ROMA este o organizatie nonguvernamentala infiintata in
septembrie 2008, in baza Ordonantei 26/2000, cu privire la regimul
asociatiilor si fundatiilor din Romania, ca raspuns la nevoia urgenta de
incluziune sociala a comunitatii rome. Asociatia Pro Roma promoveaza
modele de educatie prin experienta de calitate, care dezvolta abilitati de
viata in randul persoanelor de etnie roma o strategie de dezvoltare
durabilă, a societății cu un pronunțat spirit de inițiativă, o deosebită
conștiință civică, dar și un veritabil spirit de responsabilitate socială.
Asociatia Pro Roma are ca principale arii de interes reducarea decalajelor
educationale dintre populatia roma si ne-roma, imbunatatirea situatiei
socio-economica a acestor comunitati, promovarea culturii, promovarea
tinerilor talente rome ca o modalitate de schimbare a imaginii etnicilor romi.
Pentru
realizarea acestora, asociatia isi propune desfasurarea
urmatoarelor activitati: promovarea tinerelor talente in randul etnicilor romi;
formare profesionala; mediere comunitara; consiliere, mediere si orientare
profesionala; activitati culturale.
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Denumirea legală: Asociația PRO ROMA
Date de contact: Sediu social – str. Ion Creangă nr. 56A, bl. H1 (incinta PT23
Tatarasi), Iași, România, cod 700321, tel. +40 332 417764, email:
office@asociatiaproroma.ro
Date de inregistrare: Nr. reg. asoc. si fund. 189/A/16.09.2008; CIF 24514580
Reprezentant legal: Margareta HERȚANU, Președinte;
Înființare: 16 septembrie 2008;
Activitatile principale ale organizatiei:
- Dezvoltarea comunitatilor de romi in contextul drepturilor civile, economice,
sociale si culturale;
- Furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala;
- Furnizare de servicii sociale;
- Furnizare de servicii de formare profesionala – CAEN 8559
- Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrarea in
educatie a celor ce au parasit scoala;
- Activitati de productie cinematografica – CAEN 5911
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PROIECTE IN SUSTENABILITATE
Ca urmare a finalizarii proiectelor cu finantare europeana, respectiv Axele
POSDRU 2007-2013, Asociatia PRO ROMA si-a concetrat activitatea in perioada
anului 2016 in acordarea de sprijin post-implementare in cadrul activitatilor de
sustenabilitate
proiectului
POSDRU/173/6.1/S/147653
–
Construim
impreuna intreprinderi sociale.
Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea structurilor economiei sociale
în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de
excludere socială din regiunile de Vest si Nord-Est.
Prin urmare in regiunea de Nord-Est au fost infiintate 3 structuri de
economie sociala (SES) in jud. Vaslui, respectiv comuna Ștefan cel Mare, 1 SES cu
servicii în construcții; comuna Văleni, 1 SES cu servicii de curățenie și comuna
Muntenii de Jos, cu servicii în realizarea și comercializarea produselor din PVC.
Conditiile obligatorii impuse de finantator pentru sustenabilitatea proiectului
sunt:
- mentinerea locurilor de munca minim 14 luni dupa finalizarea proiectului;
- asigurarea activitatii SES-urilor infiintate pentru o perioada de 3 ani dupa
finalizarea proiectului;
- neinstrainarea echipamentelor de tip FEDR
- gestionarea stocurilor/materialelor achizitionate in interesul SES-urilor
infiintate.
Prin urmare aceste SES-uri au beneficiat atat de suport administrativ (asigurarea
managementului firmei, managementul resurselor umane, asigurarea conditiilor de
lucru, asigurarea finaciar-contabila a SES-urilor, salarizarea personalului etc. cat si de
suport financiar, sub forma de imprumut.
Au fost realizate urmatoarele:
- pentru fiecare SES in parte s-a creat o echipa de oameni omogeni care au inteles
menirea acestor societati, principiile lor de functionare si care isi propune si pe mai
departe sa continue aceste activitati;
- peste 30 de contracte de prestari servicii (confectionare si montaj tamplarie
PVC);
- 5 contracte de prestari servicii de constructii civile;
- inchirieri echipamente;
- colaborari cu furnizori in domeniu.
In perspectiva, Asociatia PRO ROMA isi propune continuarea acestor activitati de
sustenabilitate, urmarind respectarea atributiilor ce ii revin din contractul de finantare
cu privire de perioada de sustenabilitate.
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PROIECTE IN DERULARE
“Roma Civil Monitor” - proiectul "Roma Civil Monitor" sau "Dezvoltarea
capacităților pentru societatea civilă romă și consolidarea implicării sale în
monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor" [JUST / 2014 / RPPI / PR /
EQUA / 0150 a fost inițiat de Parlamentul European. Acesta este gestionat de Comisia
Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG Justiție). Este coordonată de
către Universitatea Central Europeană (CEU), în parteneriat cu Rețeaua europeană a
organizațiilor de rromi pentru rromi (ERGO), Centrul European pentru Drepturile
Romilor (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) și Fondul pentru educație
pentru romi (REF) și va fi implementat cu participarea activă a aproximativ 90 de ONGuri diverse din cel puțin 21 de state membre ale UE. Monitorul Civil Roma este un
proiect pilot cu titlul complet de "Construirea capacităților pentru societatea civilă romă
și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a
romilor".
Obiectivul proiectului pilot este de a contribui la consolidarea mecanismelor de
monitorizare a implementării strategiilor naționale de integrare a romilor prin
monitorizarea sistematică a societății civile. Valoarea adăugată a monitorizării societății
civile provine din statutul independent și din experiența pe teren a ONG-urilor
participante. Proiectul pilot urmărește să consolideze monitorizarea societății civile în
două moduri-cheie: prin dezvoltarea capacităților de monitorizare a politicilor actorilor
societății civile și prin sprijinirea pregătirii rapoartelor anuale de monitorizare a
societății civile, de înaltă calitate, cuprinzătoare. Proiectul va fi implementat cu
participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri din 27 de state membre (Malta nu face
parte din proiectul pilot deoarece nu există o comunitate de romi), in perioada 2017 2018.
Principalele activități ale proiectului-pilot includ:
 Selectarea ONG-urilor;
 Consolidarea capacităților;
 Elaborarea rapoartelor de monitorizare;
 Diseminarea rapoartelor de monitorizare;
 Rețeaua de ONG-uri.
În cadrul Roma Civil Monitor, ONG-urile vor pregăti două rapoarte de
monitorizare a societății civile. Primele rapoarte din 2017 se vor concentra pe
precondițiile structurale și orizontale pentru implementarea cu succes a strategiilor
naționale de integrare a romilor: guvernarea, lupta împotriva discriminării, abordarea
antigisezismului și - în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu
cele mai acute provocări - politicile privind romii (în special în domeniul educației). Cele
două rapoarte din 2018 se vor concentra pe patru sectoare cheie (educație, ocuparea
forței de muncă, sănătate și locuințe). În plus, în țările cu cele mai mari comunități de
romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări, în fiecare an 1-2 studii globale de
3
caz locale vor ilustra implementarea măsurilor la nivel local.

Iasi, str. Ion Creanga, nr. 56A, bl. H1,
PT 23 Tatarasi, cod postal 700321
tel./fax +40 332 14 40 50
email: office@asociatiaproroma.ro
Website: www.asociatiaproroma.ro

Lista ONG-urilor și a persoanelor implicate:
Name of NGO
Resource Center for Roma Communities
Impreuna Agency for Community Development

Name of person
Florin Moisa
Alexandra Hosszu

Asociatia Nevo Parudimos

Daniel Grebeldinger

Asociatia DANROM Faurei
Asociatia Pro Roma

Daniel Caraivan
Margareta Hertanu

Civic Union of Young Roma from Romania
E-Romnja Association

Iuonas Norbert
Aurelia-Carmen Gheorghe

Fundatia HEKS/EPER Romania
Inter-active Community Development Agency

Emanual Tapu
Mirabela Pislariu

Policy Center for Roma and Minorities Foundation
Roma Center for Health Policies – SASTIPEN

Florin Botonogu
George Radulescu

Terre des hommes Foundation Romania

Ionut Raita

Coaliția planifică împărțirea sarcinilor după cum urmează:

Resource Center for Roma
R
R
Communities
Impreuna Agency for
C
C
R
R
R
C
C
Community Development
Asociatia Nevo Parudimos
R
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C
C
C
C
Asociatia Pro Roma
C
C
C
C
Civic Union of Young Roma
C
from Romania
E-Romnja Association
C
C
Fundatia HEKS/EPER Romania
C
C
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C
C
C
C
C
Development Agency
Policy Center for Roma and
R
C
C
R
Minorities Foundation
Roma Center for Health
R
C
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Terre des hommes Foundation
C
C
C
Romania
R: is responsible for the preparation of the chapter/mainstreaming the cross-cutting issue

R

women

youth

children

Crosscutting
issue
3-4 comprehensive
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housing
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employment

Chapters in 2018

education
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R
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C: contributes to the preparation of the chapter

PROIECTE SPRE FINANTARE
Finantare: Erasmus+
Tip proiect: Proiecte de mobilitate pentru tineret (actiunea cheie 1)
Titlul proiect: “Fii profesionist in domeniul audio-vizual”
Scopul proiectului: capacitarea a 60 tineri cu abilitati si competente in domeniul
realizarii de campanii de promovare
Obiectivele proiectului: - dezvoltarea abilitatilor audio-vizuale a 60 de tineri din
6 tari europene in timpul proiectului; - sa-i invatam pe cei 60 de tineri sa invete cum
sa creeze emisiuni TV, radio si de scurt metraj in timpul proiectului; - sa promovam
toleranta, intelegerea si acceptarea in cele 6 comunitati locale de unde vin tinerii in
timpul proiectului; - sa creasca gradul de cunostere si intelegere a celor 60 de
tineri legat de realitatile cu care se confrunta Romii in timpul acestui proiect; - sa
cresca stima de sine a celor 60 de tineri in timpul proiectului.
Nr. Proiect: 2017-3-RO01KA105-047070
Stare proiect: finantat
Perioada implementare: 01.02.2018 - 01.07.2018

WORKSHOP SI SEMINARII
21 Aprilie 2017, Bucuresti, Romania, Workshop: Barvalipe Workshop for Roma
Advocates on Roma youth leadership in Romania
09 - 11 Mai 2017, Bucuresti, Romania, Workshop: Roma Forum “Implicarea
organizaţiilor non-guvernamentale ale romilor pentru pregătirea Preşedinţiei României
a Consiliului Uniunii Europene (1 ianuarie – 30 iunie 2019)”;
7 Noiembrie 2017, Iasi, Romania, Seminar regional: “Practicile
traditionale o valoare culturala sau o limita in dezvoltarea
personala?”

04 - 05 Decembrie 2017, Bucuresti, Romania, Workshop: Roma Forum part.
II 2017
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Pentru asigurarea exercitării Presedentiei Romaniei la
Consiliul Uniunii Europene, este importanta implicarea a cat
mai mulți actori în acest proces al pregătirii, iar
democratizarea şi transparentizarea accesului la informaţiile
de interes public, pe teme europene, reprezintă, în egală
măsură, componente prioritare ale strategiei. Organizaţiile
patronale, sindicale, academice, profesionale, precum şi alte
structuri ale societăţii civile organizate sau asociații de
administrații locale pot avea un rol activ în procesul de
pregătire, dar și de exercitare a Președinției Consiliului
Uniunii Europene, întărirea dialogului și a cooperării dintre
guvern și mediul neguvernamental fiind, din acest punct de
vedere, extrem de importantă. În vederea atingerii acestor
deziderate, am considerat necesar și oportun să constituim
Forumul de consultare publică, comunicare și dezbateri în
vederea pregătirii și exercitării Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene
„EU-RO 2019”, ce are ca
principală misiune crearea cadrului formal de derulare a
dezbaterilor publice organizate de Ministerul Afacerilor
Externe pe tema viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii
Europene. Concluziile acestor dezbateri vor fi integrate în
procesul de reflecție derulat în vederea fundamentării
propunerilor de priorități ale agendei politice a Președinției
României, precum și a definirii obiectivelor de promovare
avute în vedere pentru primul semestru al anului 2019.
Asociatia Pro Roma face parte din “EU-RO 2019” sprijinit
de Ministerul Afacerilor de Externe, prin intermediul
ministrului delegat pentru Afaceri Europene, in grupul de
lucru EDUCATIE SI FORMARE.

SERVICII SOCIALE
Asociatia PRO ROMA, desfasoara activitati de informare și consiliere profesională
precum si mediere pe piața muncii, in baza certificatului de acreditare eliberat de
Agentia pentru Ocuparea fortei de Munca Iasi din anul 2014, adresandu-se in special
grupurilor dezavantajate, inregistrand pentru anul 2017 un numar de 51 de beneficiari.

Intocmit,
Presedinte
Margareta Hertanu
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