	
  

	
  

	
  
	
  

Comunicat de presă
Pentru difuzare imediată
București, 29 octombrie 2013

Acces la servicii și condiții mai bune de educație, sănătate și locuire pentru 12
comunități din județele Dolj, Gorj și Olt, în cadrul proiectului zefiR

Vineri, 25 octombrie, la Palatul Administrativ (str. Unirii nr. 19) din Craiova, jud. Dolj, domnul
Ulrich Stuerzinger, Șeful diviziei UE pentru noile state membre și Excelența Sa Jean-Hubert
Lebet, Ambasadorul Elveției în România, au participat, alături de 80 de reprezentanți ai
autorităților locale și județene, precum și de membri din cele 12 comunități vizate, la
evenimentul de lansare a proiectului zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune.
La finalul celor 46 de luni de proiect, partenerii își propun ca peste 20.000 de persoane să aibă
acces la servicii și condiții mai bune de educație, sănătate și locuire. Comunitățile din proiect sunt
Amărăștii de Jos, Bârca, Filiași și Negoi (jud. Dolj), Baia de Fier, Bumbești-Jiu, Polovragi și
Târgu Cărbunești (jud. Gorj), Caracal, Grădinari, Piatra Olt și Slatina (jud. Olt).
zefiR este inițiativa unui consorțiu coordonat de Fundația Terre des hommes și format din Amare
Rromentza, Agenția Împreună, Fundația PACT și Fundația Pestalozzi ca parteneri principali şi
Habitat for Humanity România și SASTIPEN ca parteneri asociați. Proiectul este co-finanțat printrun grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană
extinsă cu suma de 2.997.216 franci elvețieni (CHF).
În cadrul evenimentului, Excelența Sa Jean-Hubert Lebet, Ambasadorul Elveției în România a
menționat importanța unui astfel de proiect pentru dezvoltarea României în contextul în care efectele
lui nu sunt imediate, ci se vor vedea pe termen lung. De asemenea, Alexandru Teodorescu,
coordonatorul proiectului, a subliniat că intervenţiile partenerilor nu vor fi identice pentru fiecare
judeţ, ci se vor adapta în funcţie de nevoile şi resursele din comunitate. De aceea, identificarea,
analiza și prioritizarea în manieră participativă a nevoilor şi resurselor din comunitate, implicarea
instituţiilor şi organizaţiilor locale, precum şi participarea membrilor comunităţii (lideri informali, tineri,
femei, părinţi) sunt elemente cheie pentru succesul proiectului. Gheorghe Anghel, liderul Roma din
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Tetila (Bumbești-Jiu, județul Gorj) a adăugat că “educația este singura șansă pentru ca generațiile
viitoare să iasă din cercul vicios al sărăciei și excluziunii”.

Ce oferă partenerii din proiect pentru cele 12 comunităţi?

zefiR
Educaţie
- 80 de profesori instruiţi în
educaţie interculturală în 12
şcoli;
- 4 grupe de grădiniţe
interculturale bilingve
înfiinţate; personalul celor 4
gradiniţe instruit în educaţie
interculturală;
- 3 programe „şcoală după
şcoală” înfiinţate;
- 180 de copii iau parte la
activităţile after school;
- 20 de animatori instruiţi
pentru a realiza activităţi
psiho-sociale;
- 1000 de copii iau parte la
activităţile psiho-sociale;
- 40% dintre părinţii copiilor
implicaţi în activităţi şcolare şi
de creştere a stimei de sine;
- renovări pentru 270 de
locuinţe pentru a oferi
condiţiile de studiu pentru cel
puţin 875 de copii romi.
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Sănătate
- 3 centre de resurse
înfiinţate;
- 12 persoane din sistemul
sanitar instruite;
- 60% din populaţia
dezavantajată a celor 12
comunităţi are acces mai
bun la servicii de sănătate;
- 1500 de persoane participă
la sesiuni de informare în
domeniul sănătăţii;
- granturi mici acordate
persoanelor din sistemul
sanitar în județele Dolj şi Olt
pentru asigurarea unei
asistenţe mai bune celor în
nevoie.

Dezvoltare comunitară
- 96 de femei şi tineri
participă la sesiuni de instruire
şi mentorat;
- 12 grupuri de iniţiativă ale
membrilor comunităților;
- 12 cluburi de tineri create;
- 3 iniţiative (start-up) de
antreprenoriat social sunt
finanțate (granturi mici);
- 12 planuri de acţiune
comunitară dezvoltate cu
actorii locali interesați;
- 200 de membri ai grupurilor
locale instruiţi în scriere și
management de proiect,
advocacy, participare publică;
-12 iniţiative comunitare
finanţate (granturi mici);
- 12 inițiative comunitare sau
de antreprenoriat social ale
cluburilor de tineri finanțate;
- grupurile locale şi tinerii
sunt sprijiniţi în atragerea de
fonduri pentru problemele
identificate.

	
  

	
  

	
  
	
  

Detalii despre partenerii din consorțiu
Fundația Terre des hommes România – lider de consorțiu și coordonator proiect
Fundaţia Terre des hommes (Tdh) este o organizaţie nonprofit care luptă pentru îmbunătăţirea
situaţiei copiilor la nivel internaţional. În Romania, organizaţia este prezentă din 1992, cu proiecte în
domeniul sănătăţii mamei şi copilului şi protecţiei drepturilor copilului: prevenirea abandonului şcolar,
iniţiative anti-trafic, întărirea sistemului de protecţie socială la nivel local (www.tdh-childprotection.org;
www.tdh.ch).
Centrul Rromilor Amare Rromentza urmăreşte prevenirea și combaterea tuturor formelor de
discriminare faţă de rromi; protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi ale
minorităţilor; facilitarea accesul rromilor la drepturile civile, economice, sociale, culturale şi politice;
reconstruirea sistemului instituţional care să aplice strategii de afirmare individuală şi comunitară;
afirmarea elitei rromilor, creatoare de modele referenţiale; sprijinirea reconstrucţiei identitare şi
creşterea
stimei
de
sine
a
rromilor;
promovarea
unei
societăţi
multiculturale
(www.amarerromentza.org).
Misiunea Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună este orientată în vederea păstrării și
afirmării personalității rromilor, prin activități de cercetare, documentare și difuzare, elaborare și
implementare a politicilor sociale în folosul rromilor. Domeniile de activitate ale organizaţiei sunt:
dezvoltare comunitară - cercetare, formare de resurse umane, managementul proiectelor; cooperare
transfrontalieră: cultură, sănătate, educație; grant-uri: locuințe, monitorizare, evaluare
(www.agentiaimpreuna.ro).
Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare - contribuie la
dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin încurajarea, susținerea și promovarea inițiativelor locale și
regionale, a parteneriatului și a responsabilității sociale. PACT lucrează direct cu oamenii care trăiesc
în zonele rurale şi oraşele mici din sudul României, pentru a crea structuri ale societăţii civile pe care
le numește generic organizaţii comunitare şi pe care le sprijină să fie active, eficiente, sustenabile şi
vizibile în regiunea lor (www.fundatiapact.ro).
Misiunea Fundației Pestalozzi România este de a iniția, dezvolta și promova programe și servicii
care să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate, pe baza principiilor asistenței sociale.
Principalele activități ale organizaţiei: educație interculturală, training, consultanță, servicii directe;
training și coaching adresat instituțiilor publice, școlilor, liceelor, universităților; consultanță privind
dezvoltarea resurselor umane, evaluare de personal, identificarea nevoilor de formare; consultanță în
managementul proiectelor; consultanță și facilitare în dezvoltare comunitară; formarea profesională a
adulților; realizarea și implementarea de proiecte cu și pentru tineri; studii și cercetare
(www.pestalozzi.ro).
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Parteneri asociați:
Habitat for Humanity este o organizaţie non-profit, a cărei misiune este să elimine lipsa de adăpost şi
locuirea precară a persoanelor din întreaga lume. La nivel global, Habitat for Humanity a construit şi
reabilitat peste 600.000 de locuinţe pentru 3 milioane de persoane din 80 de ţări de pe întreg globul.
Habitat for Humanity România (Habitat pentru Umanitate) a ajutat, până în acest moment, peste
4.000 de familii prin programele desfăşurate în ţară, prin intermediul celor 7 filiale active ale sale din
judeţele: Bihor, Cluj, Bacău, Dolj, Argeş, Prahova şi Suceava (www.habitat.ro).
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN are ca scop elaborarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea de politici privind îmbunătăţirea situaţiei grupurilor dezavantajate, precum
şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul non-discriminării şi egalităţii de şanse între cetăţeni.
Viziunea organizației este o societate care acceptă diversitatea, unde oamenii sunt sănătoşi şi se
sprijină unul pe celălalt. Toţi au acces egal la servicii integrate de calitate, conform nevoilor lor
(www.sastipen.ro).

Persoane de contact:
Alexandru Teodorescu, coordonator proiect – Fundația Terre des hommes România
E-mail: alex.teodorescu@tdh.ro
Telefon: +40753 015 269
Ioana Traistă, coordonator comunicare zefiR
E-mail: ioana.traista@fundatiapact.ro
Telefon: +40723 334 645
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