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1. Cuvânt înainte
Anul 2015 a însemnat pentru Asociaţia “DANROM”
un an de progres, am reuşit prin activiăţile desfăşurate să ne
bucurăm de rezultate concrete pentru incluziunea romilor
din judeţul Brăila. O principală activitate în acest an a fost
lupta anti-discriminare, un domeniu complex, iar pentru
judeţul Brăila este un domeniu mai puţin discutat.
Comunităţile de romi din judeţul Brăila au nevoie de programe concrete de
dezvoltare locală, autorităţile locale trebuiesc informate şi susţinute în elaborarea
de planuri de acţiune pentru romi bugetate. În anul 2015 am reuşit doar într-o
singură localitate să elaborăm un capitol pentru romi în Strategia de Dezvoltare
Locală a oraşului Făurei.
Anul 2015 a fost pentru noi foarte important datorită parteneriatelor
încheiate cu cele mai importante asociaţii pentru romi din România, asociaţii ce
ne-au susţinut în activităţile pe care le-am desfăşurat, ţin să le mulţumesc pentru
încredere acordată Fundaţiei Romani Criss, Agenţia de Dezvoltare Comunitară
“Împreună”, Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa”- Brăila, Asociaţia
P.A.V.E.L., Policy Center for Roma and Minorities, Centrul de Resurse pentru
Participare Publică.
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Suntem la început de drum, sunt domenii care trebuie acordată o atenţie
permanentă pentru a nu se înregistra derapaje, cum ar fi: segregarea şcolară,
abandonul şcolar, discriminarea, ceea ce vom încerca să asigurăm în anul 2016.
Tot pentru anul 2016 ne dorim să ne extindem cu parteneriate naţionale cu
organizaţii care vor desfăşura proiecte de dezvoltare comunitară şi de
imbunatăţirea sistemului educaţional.
Vă invit să răsfoiţi paginile raportului nostru anual, pentru că în fiecare
pagina este o parte din noi, din activitatea noastra care a presupus mult efort,
multă dăruire, incertitudini dar şi speranţă.
Multumesc tuturor celor care s-au implicat în activităţile noastre,
multumesc partenerilor, sponsorilor şi donatorilor noştri.
Daniel Caraivan
Preşedinte
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2. Misiune
Asociaţia este o organizaţie,
independentă, non-guvernamentală, non-profit,
cu caracter apolitic, care lucrează CU şi
PENTRU romi.
Asociaţia “DANROM” îşi propune să
acţioneaze în scopuri socio-culturale,
economice, profesionale, ştiinţifice şi
educaţionale pentru dezvoltarea comunităţilor
de romi prin încheierea de protocoale de
colaborare şi desfaşurarea de campanii şi
activităţi benefice comunităţilor de romi.
Asociaţia “DANROM” are ca membrii
fondatori persoane cu experientă în scrierea şi
implementarea de proiecte cu finanţare
europeană, şi care au desfăşurat campanii
civice şi de educaţie în mai multe comunităţi
de romi.
Asociaţia are următoarele obiective:
- Monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului;
- Asistenţă legală pentru victimele cazurilor de discriminare;
- Realizarea de proiecte şi iniţiative pentru sprijinirea grupurilor
dezavantajate în general şi a romilor în special;
- Facilitarea dialogului între autorităţi si membrii comunităţii;
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3. Proiecte şi iniţiative
3.1.

Protocol de
colaborare cu
Asociaţia
P.A.V.E.L.

Scopul protocolului este de a stabili
cadrul necesar colaborării dintre cele doua
organizaţii.

Cele doua organizaţii au fost de acord să
colaboreze pentru atingerea urmatoarelor obiective:
- Derularea Campaniei Naţionale de Informare privind Semnele şi
Simptomele Cancerului la Copii şi Tineri, având ca organizator
principal Asociaţia P.A.V.E.L.
- Distribuirea de către Asociaţia DANROM a materialelor informative
“Semnele şi simptomele Cancerului la Copii şi Tinerii” şi “Accesul
liber la Serviciile de Sănătate pentru Copii/Tinerii cu Diagnostic
Oncologic” precum şi a altor materiale informative de interes pentru
pacienţii oncologici şi familiile lor.
3.2.Asociaţia “DANROM” în cadrul RISOROM – Reţeau de Incluziune
socială a Romilor – Capacitate şi Advocacy
Scop reţelei:
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Prin proiectul „Rețeaua de Incluziune Socială a
Romilor – Capacitare și Advocacy”, Agenția
„Împreună” și partenerii săi își propun capacitarea
organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a
accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy
pentru prioritizarea problemelor comunităților de
romi pe agendele publice.
Obiectiv general:
Întărirea capacității instituționale și operaționale a 15 ONG-uri rome și dezvoltarea
cooperării între ele, ducând la articularea unei viziuni strategice pe termen lung și
la dezvoltarea expertizei pe accesare de fonduri, management de proiect,
gestionare fonduri și campanii de advocacy.
Initiator: Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Policy
Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică

Activităţi în cadrul reţelei în care a fost implicată Asociaţia “DANROM”:
Apa nu este un lux, este un drept!
Inițiativă cetățenească privind asigurarea accesului universal la apă potabilă
de calitate.
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Prin această inițiativă, am solicitat Guvernului României și celorlalte
instituții responsabile următoarele:
 Realizarea unei cartografieri actualizate a situației accesului la apa curentă și
potabilă în România.
 Introducerea pe agenda publică a guvernanților a tematicii asigurării universale a

accesului la apă potabilă de calitate.
 Identificarea celor mai eficiente soluții și metode pentru ca tuturor cetățenilor
României să le fie garantat dreptul la apă.
În anul 2015, în România, stat membru al
Uniunii Europene din 2007, apa reprezintă un lux.
Reprezentanții autorităților din România nu au
depus eforturi suficiente pentru identificarea unor
soluții rapide și viabile astfel încât toți cetățenii
României să dețină acces la apă potabilă.
Semnatarii inițiativei au tras un semnal de alarmă
asupra problemei accesului la apă în România și
solicită urgentarea demersurilor pentru identificarea
de soluții!
Detalii mai multe despre aceasta campanile
puteti citi aici, http://www.apanuelux.ro/Manifest%20%20Dreptul%20la%20apa.pdf
Conferinţa Naţională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi
Evenimentul si-a propune să creeze un cadru de discuţii privind fondurile
europene care abordează direct realizarea incluziunii sociale a romilor pe perioada
2015- 2020, precum şi identificarea metodelor de succes şi de realizare a unor
viitoare parteneriate în domeniul incluziunii sociale a romilor.
De asemenea, principalele subiecte care au fost dezbătute, au vizat
informarea participanţilor cu privire la lansarea Axei 4 (Incluziunea socială şi
combaterea sărăciei din cadrul Programului Operaţional de Capital Uman 2014 –
2020), promovarea de bune practici în domeniul educaţional, ocupaţional, al
locuirii şi sănătăţii adresate comunităţilor de romi ca modele de dezvoltare locală şi
prezentarea impactului reţelei RISOROM ca instrument de lucru de asistenţă
tehnică pentru comunităţile locale în implementarea fondurilor europene.
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Protocol de colaborare
Parteneriat între Fundaţia Agenţia de
Dezvoltare Comunitară “Împreună”, Asociaţia
“DANROM” şi Primăria oraşului Făurei. Scopul
protocolului este accesarea şi implementarea de
fonduri destinate romilor. În contextul perioadei de
programare 2014-2020, un rol important îl vor
avea strategiile de dezvoltare locală, ce vor putea
constituii baza unor finanţări pe diverse domenii,
printre care şi cele ce vizează comunităţile de
romi.
Obiectul protocolului îl constituie
implicarea activă a părților în
elaborarea/dezvoltarea,
aprobarea și
implementarea
Din descrierea comunitatii de romi,
măsurilor
în ce privește dimensiunea populației
de etnie romă din orasul Faurei
privind
arată că romii reprezintă 12,37%
incluziunea
(540) din totalul populației din care
aproximativ 71% (392) sunt adulți si
socială a
29% copiii (158). În ce privește
stratificarea populației de etnie romă
romilor din
pe criteriul de gen femeile reprezintă
cadrul
aproximativ 48% iar bărbații 52%,
în timp ce pentru grupa de vârstă 0strategiei de
18 ani sunt 76 de fete și 82 de băieți.
dezvoltarea
locală a
orașului Făurei,
județul
Brăila.
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ACORDUL DE PARTENERIAT AL
UNIUNII EUROPENE CU ROMÂNIA,
2014-2020, menționează printre
provocările și prioritățile aferente ’’
dezvoltarea capitalului uman prin
creșterea ratei de ocupare a forței
de muncă și a numărului de
absolvenți din învățământul terțiar,
oferind totodată soluții pentru
provocările sociale severe și
combaterea sărăciei, în special la
nivelul comunităților defavorizate
sau marginalizate ori în zonele
rurale ’’
STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI
DE INCLUZIUNE A CETĂŢENILOR
ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII
ROME PENTRU PERIOADA 20142020, precizează următoarele
aspecte
definitorii
pentru
incluziunea socială a cetățenilor de
etnie romă:
Conform art. 6, alin cc din Legea nr.
292/2011 (Legea asistenţei sociale)
„procesul de incluziune socială
reprezintă ansamblul de măsuri şi
acţiuni
multidimensionale
din
domeniile
protecţiei
sociale,
ocupării forţei de muncă, locuirii,
educaţiei, sănătăţii, informării comunicării, mobilităţii, securităţii,
justiţiei şi culturii, destinate
combaterii excluziunii sociale şi
asigurării participării active a
persoanelor la toate aspectele
economice, sociale, culturale şi
politice ale societăţii“.

3.3.Monitorizarea şi idenctificarea cazurilor de
discriminare
În cadrul proiectului
“Aplicarea standardelor de
drepturile omului pentru
romii din România”
implementat de Fundaţia
Romani Criss, Asociaţia
“DANROM” a avut prilejul
să desfăşoare o serie de
activităţi în domeniul drepturile omului.
Unul dintre obiectivele proiectului este
dezvoltarea unui instrument comunitar de prevenire şi
combatere a tuturor formelor de discriminare, prin
dezvoltarea reţelei de monitori locali de drepturile
omului.
Activităţile din cadrul proiectului în care
Asociaţia “DANROM” a fost implicată, au fost
urmatoarele:
1. Formarea profesională în domeniul drepturile
omului şi atestarea ca Monitor local de
drepturile omului.
În cadrul cursului, s-au abordat următoarele
subiecte:
 Ce este discriminarea şi cum se identifică?
 Unde se poate adresa o victimă a
discriminării şi ce trebuie să facă?
 Rolul monitorizării drepturilor omului
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[Legea nr. 324/2006
defineşte discriminarea
ca fiind: "orice deosebire,
excludere, restricţie sau
preferinţă, pe baza de
rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie
socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţa la o
categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu
care are ca scop sau efect
restrangerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii
de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a
drepturilor recunoscute
de lege, în domeniul
politic, economic, social şi
cultural sau în orice alte
domenii ale vieţii
publice."

 Legislaţia în domeniu.
 Identificarea, documentarea şi monitorizarea cazurilor de către
monitorul loc.
2. Realizarea de rapoarte cu privire la situația respectării drepturilor
omului.
3. Realizarea de campanii de informare cu privire la modalităţile de
abordare a situaţiilor de discriminare în comunităţile de romi din județul
Braila.
4. Realizarea de rapoarte de monitorizare a presei locale, care au cuprins
monitorizarea articolelor de presă care aduc atingere demnităţii umane,
precum şi a comentariilor de pe forumurile ziarelor online, care instigă la
ură.
Tipuri de discriminare
Cea mai întâlnită este distincţia între discriminarea directă şi cea
indirectă (Michaela Banton, 1998). Discriminarea directă apare atunci
când tratamentul diferenţiat este generat în mod intenţionat, în timp ce
discriminarea indirectă apare atunci când acest tratament are la bază o
decizie inechitabilă luată anterior.

Cu toate că rasismul este interzis prin lege, se constată o creștere a diverselor
forme de manifestare rasială. Un studiu realizat de către cercetătorii suedezi,
plasează România pe un loc fruntaș, în ceea ce privește rasismul. Suntem depășiți
de bulgari, albanezi și francezi. Studiul a mai făcut o legătură importantă între
gradul de toleranță și dezvoltarea economică. Se consideră că un popor care este
mai tolerant este mai dezvoltat economic. La întrebarea dacă ați dori să aveți un
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vecin de altă rasă, 29% dintre români au răspuns, nu. Conform studiului, cele mai
tolerante țări sunt Marea Britanie, Norvegia, Suedia. Cele mai puțin tolerante sunt
Hong Kong, Iordania, India, Bangladesh.

Ai dreptul sã nu fii discriminat! Ai drepturi împotriva discriminãrii!
Folosestele! Ai fost discriminat, hãrtuit sau victimizat pentru cã esti tigan/rom?
Nu ignora aceastã situatie. Ai drepturi!

La nivelul judeţului Brăila acest proiect ne-a oferit
prilejul să vizităm 26 de comunităţi în care am aplicat
peste 1300 de chestionare pentru a identifica cazuri de
discriminare şi pentru a vedea nivelul de cunoaştere a
cetăţenilor de etnie romă cu privire la domeniul drepturile
omului. Ceea ce ne-a atras atenţia în mod special a fost că
foarte mulţi cetăţeni de etnie romă au semnalat în
chestionare, dar şi verbal o atitudine rasistă a
administraţiilor publice locale, se evidenţiaza o atitudine
rasistă asupra beneficiarilor de venit minim garantat.


Am desfăşurat campanii de informare cu privire la drepturile omului şi a
discriminării. Grupul ţintă au fost cetăţeni de etnie romă, dar şi reprezentanţi
formali şi infomali ai comuntăţilor de romi.
Am monitorizat pe o perioadă de un an presa din judeţul Brăila, s-a avut în
vedere monitorizarea articolelor de presă care aduc atingere demnităţii umane,
precum şi a comentariilor de pe forumurile ziarelor online, care instigă la ură.
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Discriminarea oricãrei
persoane pe bazã de rasã,
nationalitate sau etnie este
contraventie, potrivit
legislatiei privind prevenirea
si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare.
Legea protejeazã persoanele
în majoritatea situatiilor,
precum la locul de muncã, la
angajare, în accesul la
serviciile publice
administrative si juridice
(Primãrie, Politie, Prefecturã,
Tribunal etc.), la scoalã, în
accesul la locuri publice,
libertatea de circulatie si asa
mai departe.
Dacã tu consideri cã ai fost
discriminat datoritã etniei
tale poti sã faci plângere la
Consiliul National pentru
Combaterea Discriminãrii si
chiar la instanta de judecatã.

Ce lege se referã la
discriminare?
Ordonanţa de
Guvern nr.137/2000
privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor
formelor de
discriminare cu
aprobãrile şi
modificãrile
ulteriorare.

12

Consiliul Naţional
pentru Combaterea
Discriminãrii cu
sediul în Bucureşti, Str.
Valter Mãrãcineanu nr.
1 - 3,
Sector 1 (intrare prin str
. Victor Eftimiu),
Bucureşti,
cod 010155, email:cncd@cncd.org.ro,
Tel. 021 312 65 79,

Acest proiect ne-a oferit prilejul şi instrumentele
necesare pentru a venii în sprijinul persoanelor
discriminate, oferindule consultant şi în cazurile grave,
Fundaţia Romani Criss punându-ne la dispoziţie un
avocat pentru a reprezenta victimele discriminării, făra
niciun cost. Totodată acest proiect ne-a oferit pârghiile
necesare de a face anumite sesizări cu privire la afirmaţi
cu tentă rasistă a anuimitor reprezentanţi ai instituţilor
publice, dar şi a presei tv şi scrise la nivel naţional.

3.4 Colaborări

Din anul 2012, Asociaţia “DANROM” este
membră a Grupului Mixt de Lucru din cadrul Prefecturii
Brăila,
Anul acesta, Asociaţia “DANROM” a devenit
membră a Grupul Local de Acţţiune “Câmpia de vest a
Brăilei”.
Invitaţia celor de la OSCE/ODIHR - Punctul de
contact pentru romi și Sinti in cadrul unui focus grup
legate de realizarea unui manual de training pentru
polițiști.

4. Cum te poţi implica?
Donează…
Contribuția ta - unică sau recurentă - este foarte importantă pentru
dezvoltarea serviciilor educaționale oferite copiilor discriminaţi, abandonați,
neglijați, dar și tinerilor. Donațiile pot fi efectuate în contul:

IBAN RO95BRDE090SV34377560900
Redirecţionează 2…
Ai avut venituri impozabile anul trecut? Asta înseamnă că ești eligibil pentru
a spune statului că 2% din ceea ce îi dai sub formă de impozit să meargă către un
impact real pentru educație, pentru copii. Acest lucru nu presupune niciun cost
pentru tine, dar agregat înseamnă foarte mult pentru un ONG.
Devino voluntar…
Voluntarii sunt oamenii care fac lucrurile să meargă, fără de care nu am fi
putut obține rezultate frumoase cu copiii și tinerii care beneficiază de programele
noastre. Alătură-te echipei noastre și contribuie la activitățile directe cu beneficiarii
sau aplică pentru o poziție în departamente!
Dorim să mulţumim membrilor fondatori ai Asociaţia “DANROM”, d-nul
Nelu Matei si d-na Elena Dinca, dar şi voluntarilor care ne-au sprijinit în
activitatea noastră.
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Raport întocmit de
Florina Vitiuc
Cordonator voluntar proiecte şi programe
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