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  POZE DE LA EVENIMENTELE DE SENSIBILIZARE 

 

Municipiul Baia Mare, prin Serviciul 
Public Asistență Socială în parteneriat 
cu Asociația „Pactul Regional Nord-
Vest pentru Ocupare și Incluziune 
Socială” (PROIS-NV) au organizat în 
martie a.c. 3 evenimente de 
sensibilizare a comunității rome din 
regiunea noastră după cum urmează: 
la Baia Mare în 24 martie 2016 (Sala 
de Ședințe a Millennium Business 
Center II), la Satu Mare în data de 18 
martie 2016, la Centrul Social „Casa 
Prieteniei” și în data de 31 martie 
2016, la Centrul de Zi “Țara Minunilor” 
din Cluj-Napoca. 

Evenimentele au avut loc în cadrul 
proiectului „Centrul de Educație 
Timpurie Curcubeu”, finanţat cu 
sprijinul financiar al Programului 
RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi 
a echilibrului între viaţa profesională şi 
cea privată”, program finanțat de 
Granturile SEE 2009 – 2014 și 
administrat de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).  

În cadrul evenimentelor au fost 
prezentate rezultatele studiilor realizate 
în comunitățile Pata Rât din Cluj-
Napoca, Crângului din Satu Mare și 

Craica din Baia Mare, exemple de bune 
practici și povești de succes din 
domeniul incluziunii sociale a 
persoanelor de etnie romă, au fost 
difuzate informații privind egalitatea de 
gen, proiecții video, materiale 
informative asupra egalității de șanse și 
de gen, a participării femeilor pe piața 
muncii și a nevoilor specifice ale 
comunităților rome în contextul în care 
comunităţile marginalizate se confruntă 
cu dezavantaje multiple (segregare 
teritorială, condiţii de locuit improprii, 
discriminare şi stigmatizare pe baza 
statutului social şi/sau etniei, lipsa 
locurilor de muncă stabile şi decente, 
dificultăţi în accesarea educaţiei 
şcolare de calitate, acces redus la 
servicii de sănătate), necesitând un set 
de măsuri integrate.  

Evenimentele au favorizat întâlnirea a 
peste 50 de reprezentanți ai 
comunităților rome cu peste 50 de 
reprezentanți ai actorilor sociali 
relevanți de la nivel local și regional și 
au contribuit la identificarea și 
diseminarea de bune practici și 
posibile soluții care să răspundă 
nevoilor și constrângerilor persoanelor 
marginalizate social.  

 
 

 
Cluj-Napoca | Centrul de Zi “Țara Minunilor” 

    
Satu Mare | Workshop regional 

 

 
Baia Mare | Millennium Business Center II 

Evenimente de sensibilizare pentru informarea și sensibilizarea 
reprezentanților comunităților compacte de romi din Baia Mare, Satu Mare 

și Cluj-Napoca pe tematica egalității de gen 
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POZE – EVENIMENTE DE SENSIBILIZARE 

 

 
Cluj-Napoca | Centrul de Zi “Țara Minunilor” 

 

 
Satu Mare | Workshop regional 

 
 

DESPRE PROIECTUL “CURCUBEU” 
 

  

 

Proiectul Centrul de Educație Timpurie 
Curcubeu” urmărește facilitarea accesului 
familiilor vulnerabile social la servicii, 
pentru asigurarea armonizării vieții de 
familie cu viața profesională, prin crearea 
unui Centru Educațional de Educație 
Timpurie, care va furniza servicii integrate 
pentru copil și familie: de educație, de 
ocupare a forței de muncă și servicii 
sociale. Creșterea nivelului de informare 
și sensibilizare a comunității cu privire la 
aspecte legate de egalitatea de gen și 
avantajele participării femeilor pe piața 
muncii vor fi realizate prin intermediul 
unei serii de evenimente publice, 
concepute pe baza evaluării și analizei 
nevoilor specifice ale comunităților 
compacte de romi și vor fi difuzate la 
nivelul Regiunii Nord-Vest. 

 

Proiectul este finanţat cu sprijinul 
financiar al Programului 
RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a 
echilibrului între viaţa profesională şi 
cea privată”, program finanțat de 
Granturile SEE 2009 – 2014 și 
administrat de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) și 
implementat pe o perioadă de 27 luni, 
respectiv 23.02.2015 – 30.04.2017, 
având o valoare de 1.608.886,13 lei. 

Informaţii suplimentare pot fi obținute la 
sediul Serviciului Public Asistenţă 
Socială, Str. Dacia nr. 1, Baia Mare, tel. 
0262 – 211.949, fax 0262 – 211.959, e-
mail: spasbm@yahoo.com, Manager de 
proiect: d-na Romana Oneț și la sediul 
PROIS-NV, Str. Fluerașului nr. 3, Cluj-
Napoca, tel. 0264-413091, fax. 0264-
413091, e-mail: secretariat@prois-nv.ro, 
Expert parteneriate regionale: dl Silviu 
Traian ISPAS 

Pentru mai multe informaţii despre 
Granturile SEE accesaţi site-ul 
www.eeagrants.org. 

 

 
 

Au început lucrările de construcție 
a Centrului „Curcubeu” 

 
În data de 26 mai 2016 s-a semnat 
contractul pentru execuția lucrărilor 
pentru obiectivul de investiții „Centrul 
de Educație Timpurie Curcubeu, 
reamenajare și extindere Centrul 
Social Tranzit”. Ordinul de începere a 
lucrărilor s-a dat începând cu 9 iunie 
2016, având o durată de execuție de 
6 luni.  
 
Centrul se axează pe furnizarea de 
servicii într-o abordare inovativă, 
centrată pe familie, urmărind 
dezvoltarea unor servicii integrate. 
Serviciile vizează îngrijirea copiilor cu 
vârste cuprinse între 1-3 ani, 
accesibile, abordabile și de calitate, 
prin crearea unui centru de educație 
timpurie pentru 40 copii din familii 
vulnerabile social (din care 10 de etnie 
romă), care să contribuie la creșterea 
șanselor de acces pe piața muncii a 
femeilor și asigurarea unui echilibru 
între viața profesională și cea 
familială. Participarea pe piața muncii 
poate asigura autonomia și 
independența financiară a 
femeilor/familiilor vulnerabile. Proiectul 
vizează informarea și consilierea 
părinților pentru a crește gradul de 
responsabilizare privind îngrijirea și 
educarea copiilor și asistarea familiei 

din punct de vedere social pentru a 
preveni discriminarea și a promova 
egalitatea de gen. 
 

S-a constituit Comitetul Regional 
Nord-Vest pentru Problemele 
Romilor  
 

La începutul acestui an, în data de 21 
ianuarie s-a constitui la Cluj-Napoca 
Comitetul Regional Nord-Vest pentru 
Problemele Romilor, care adună toți 
actorii sociali relevanți la nivel 
regional, creând cadrul de analiză, 
dezbatere și stabilire în comun a unor 
priorități regionale relevante. 
Comitetul urmărește valorificarea 
oportunităților pe care le oferă  
existența și experiența diverselor 
organizații interesate să contribuie la 
identificarea nevoilor și priorităților de 
acțiune în folosul comunităților de 
romi; încurajarea și susținerea de 
proiecte în domenii ca: educaţie, 
ocupare, sănătate, cultură, 
infrastructură şi locuire, administraţie 
publică şi dezvoltare comunitară; 
realizarea unor întâlniri periodice în 
scopul de a genera un schimb direct 
de informații și bune practici în 
problematica și acțiunea pentru 
incluziunea socio-economică a 
cetățenilor români aparținând 
minorității rome; identificarea unor 
mijloace eficiente de comunicare 
permanentă între membrii comitetului 
ca premise pentru un proces de 
informare reciprocă util, precum și 
identificarea unor metode de 
evaluare și analiză a impactului 
proiectelor destinate persoanelor sau 
comunităților aparținând minorității 
rome implementate în regiunea Nord-
Vest. În prezent Comitetul Regional 
Nord-Vest pentru Problemele Romilor 
(CRPR) numără 19 membri. Orice 
persoană juridică, legal constituită, cu 
sediul social în Regiunea de 
dezvoltare Nord-Vest interesată să 
contribuie la identificarea nevoilor și 
priorităților de acțiune în folosul 
comunităților de romi poate adera la 
CRPR. Mai multe detalii sunt 
disponibile pe pagina de web a 
PROIS-NV, organizația care asigură 
Secretariatul CRPR: www.prois-nv.ro 
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