FIȘĂ DE PROIECT
Roma FORUM
Implementator:
Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii
Finanţator:
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG din România
Durata:
Iunie 2014 – Iunie 2015
Obiective:
1. Întărirea capacității instituționale și operaționale a unui număr de 20 ONG-uri în domeniul
monitorizării politicilor publice și advocacy pentru politici publice mai bune pentru romi
2. Implicarea unui număr de 20 de ONG-uri și activiști romi, reuniți în Rețeaua Roma
FORUM, într-un proces eficient și de calitate de propunere și monitorizare a politicilor
publice adresate romilor, cu privire la antidiscriminare și promovarea respectarii
drepturilor omului
Activităţi în cadrul proiectului:
Activitatea 1: Managementul proiectului
Activitatea 2: Activități de promovare și vizibilitate
Activitatea 3: Formularea metodologiei de monitorizare a politicilor publice
Activitatea 4: Organizarea și desfășurarea cursului de formare pentru 20 de reprezentanți ai
ONG-urilor privind metodele și tehnicile de monitorizare a politicilor publice
Activitatea 5: Organizarea și desfășurarea cursului de formare pentru reprezentanții ONG-urilor
privind tehnicile de advocacy
Activitatea 6: Înființarea rețelei Roma Forum
Activitatea 7: Colectarea datelor cu privire la implementarea Strategiei Guvernului pentru
Incluziunea romilor 2015-2020
Activitatea 8: Realizarea și promovarea raportului alternativ cu privire la implementarea
Strategiei Guvernului pentru Incluziunea romilor 2011-2020
Activitatea 9: Crearea platformei online
Beneficiari:
Grupul ținta al proiectului este format cu precădere din persoanele de etnie romă din ariile unde
se vor implementa activitățile din cadrul proiectului, comunități care se confruntă cu situații de
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discriminare și de încălcare a drepturilor omului și care nu au acces la informații și resurse menite
sa le îmbunătățească exercitarea drepturilor. Totodată, din grupul ținta fac parte instițutiile
publice care vor fi abordate prin componenta de advocacy a proiectului. Din grupul țintă fac parte
activiștii romi și membri ai comunitătilor de romi care se confruntă cu probleme de discriminare,
abuz, sau slabă implicare a autorităților publice în aplicarea politicilor existente, doresc să
semnaleze și să raporteze probleme, și nu au un cadrul în care sa o facă. Astfel, platforma online
li se va adresa, pentru a acoperi aceasta nevoie. Nu în ultimul rând, din grupul ținta fac parte
activiști romi de drepturile omului, care sunt motivați să se implice în combaterea discriminării și
încalcarilor drepturilor omului, în comunitățile de romi, dar nu au acces la resurse sau metode în
acest scop.
Beneficiarii proiectului sunt 20 organizații neguvernamentale de romi, care vor beneficia de
cursurile de formare, și 20 ONG-uri, activiști și cercetători, membri ai ROMA FORUM.
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