Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania

FISA DE PROIECT
Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania

Implementator:
Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii
Partener:
Antirasistisk Senter (Norwegian Centre against Racism)
Finantator:
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Componenta 1 - IMPLICARE
Durata:
Iulie 2014 – Martie 2016
Obiective:
1. Dezvoltarea unui instrument comunitar de prevenire si combatere a tuturor formelor de
discriminare, prin dezvoltarea retelei de monitori locali de drepturile omului, formata din 20 de
membri.
2. Combaterea si prevenirea discriminarii in domeniul educatiei, locuirii si atingerii demnitatii
umane, a abuzului oficialilor responsabili cu aplicarea legii, si a discursului discriminatoriu, rasist
sau instigator la ura, prin acttiuni de advocacy si litigare.
3. Cresterea accesului la justitie al membrilor comunitatii rome, prin asigurarea asistentei legale
si reprezentarii pentru victime ale discriminarii pe criteriu etnic, abuz sau incalcare a drepturilor,
intr-un numar de minimum 8 cazuri
4. Analiza discriminarii romilor, a eficientei cadrului antidiscriminare si a accesului la justitie a
romilor, prin efectuarea unei cercetari

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar
pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014.
Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene
accesati www.eegrants.org, www.fondong.fdsc.ro

Activitati in cadrul proiectului:
A.

Activitati de dezvoltare organizationala a Solicitantului

A1. Masurarea impactului Retelei de monitori locali de drepturile omului
A2. Strategie organizationala in domeniul drepturilor omului
B. Activitati de dezvoltare a Retelei de monitori locali de drepturile omului
B1. Organizarea unui curs de formare initiala pentru monitori locali de drepturile omului
B2. Contractarea membrilor Retelei
B3. Dotarea centrelor de coordonare a Retelei
B4. Documentarea si monitorizarea situatiei respectarii drepturilor omului in comunitatile de
romi
Fiecare monitor va activa in minimum 1 judet. In acest sens, va efectua urmatoarele activitati:
B4.1 2 deplasari lunare in comunitatile de romi din judetul/judetele monitorizate.
B4.2 3 campanii de constientizare in comunitatile de romi din judetul/judetele monitorizate.
B4.3 Monitorizarea scolilor din judet/ele monitorizat/e, cu populatie semnificativa de romi.
B4.4 Monitorizarea presei locale
B4.5. Organizarea unui numar de 5 dezbateri regionale, cu privire la un subiect de drepturile
omului, relevant pentru comunitatile de romi din regiune
B4.6 Monitorizarea cazurilor de incalcare a drepturilor omului in comunitatile de romi din
judetul/le monitorizate
B5. Program de internship al unui activist rom, in cadrul organizatiei Antirasistisk Senter
(Centrul Norvegian Anti-rasism), din Norvegia.
B6. Proiect de implicare a comunitatii in combaterea discriminarii, derulat de catre intern.
C. Activitati de combatere a abuzurilor oficialilor responsabili cu aplicarea legii
C1. Documentarea si monitorizarea cazurilor de abuz in comunitatile de romi al oficialilor
responsabili cu aplicarea legii (politie, jandarmerie, politie comunitara)
C2. Folosirea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie
C3. Stabilirea unui acord de cooperare cu OSCE, Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General al Politiei
C4. Participarea la cel putin 2 intalniri ale Comitetului Consultativ privind relatia dintre
politie si minoritatea roma
C5. Elaborarea si distribuirea unui fact-sheet
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D. Activitati de combatere a discriminarii in accesul la educatie al copiilor romi
D1. Documentarea si monitorizarea cazurilor discriminare in accesul la educatie al copiilor,
inclusiv a cazurilor de segregare scolara
D2. Realizarea unei petitii online si colectarea semnaturilor
E. Activitati de combatere a discriminarii in accesul la locuire al romilor
E3. Elaborarea unui document de politica publica cu privire la revizuirea legislatiei in
domeniul locuirii
F. Activitati de combatere a atingerii demnitatii umane a romilor
F1. Documentarea a 2 cazuri strategice in domeniul atingerii demnitatii umane a romilor
F2. Monitorizarea presei locale si centrale de catre monitorii locali de drepturile omului
F3. Adaptarea Indrumarului de bune practici cu privire la subiectul „Romi” in discursul
romanesc1 si dezvoltarea unui ghid pentru alesii locali
G. Activitati de monitorizare a accesului la justitie al romilor
G1. Efectuarea unei analize cu privire la aplicarea legislatiei anti-discriminare (in ceea ce
priveste criteriul etnic), de catre instantele nationale
H. Activitati de asistenta legala si reprezentare a victimelor incalcarilor drepturilor
omului, discriminarii sau abuzului
H1. Asigurarea asistentei legale si reprezentarii in minimum 8 cazuri de incalcare a
drepturilor omului (prevazute la activitatile C, D, E), prin contractarea unor avocati.
H2. Contractarea unui jurist in cadrul organizatiei, pe o durata de 12 luni, care sa ofere
asistenta legala si consultata pentru minimum 10 beneficiari/luna.
H3. Lansarea unui formular online pe site-ul dezvoltat in cadrul proiectului, prin care
vizitatorii site-ului pot informa cu privire la un caz de incalcare a drepturilor omului, de
discriminare pe criteriu etnic, sau de abuz impotriva romilor.
H4. Lansarea unui linii telefonice gratuite Telverde, prin care cei care apeleaza numarul, pot
informa cu privire la un caz de incalcare a drepturilor omului, de discriminare pe criteriu
etnic, sau de abuz impotriva romilor.
I. Activitati de promovare
I1. Conferinta de lansare
I2. Realizarea unui website de promovare a non-discriminarii si drepturilor omului
I3. Conferinta de incheiere a proiectului (minimum 40 participanti – mass-media; ONG;
autoritati publice; membrii comunitati)
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Disponibil pe site-ul Romani CRISS, la: http://www.romanicriss.org/PDF/Indrumar_de_adresare%20politicieni.pdf
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