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Scopul principal al proiectului este de a stimula 

participarea adolescenţilor romi la viaţa socială şi la luarea 

deciziilor prin formarea la tinerii romi a deprinderilor sociale 

şi de comunicare care să îi ajute la iniţierea de proiecte şi la 

punerea acestora în aplicare şi prin reflectarea la mecanismele 

care contribuie la dezvoltarea tinerilor în direcţia menţionată.  

Proiectul se desfăşoară în 9 ţări (Romania, de unde proiectul 

este coordonat, Anglia, Irlanda, Franta, Spania, Italia, Bulgaria 

şi Letonia), cu participarea a 12 organizaţii, iar activităţile sunt 

organizate pe 4 dimensiuni, si anume: 

Crearea de competenţe: 

 Formarea la copiii şi tinerii romi participanţi în program 

a deprinderilor de iniţiativă, de exprimare a nevoilor, de 

punere în aplicare a iniţiativelor, de comunicare non-

violentă asertivă 

 Stimularea comunicării şi colaborării între grupuri de 

adolescenţi romi.  

 Încurajarea schimbul de cunoştinţe între tinerii rromi şi 

mediul academic, pentru dezvoltarea unor resurse 

comune. 

 Depăşirea barierelor instituţionale care afectează negativ 

implicarea tinerilor de etnie rromă. 

 Creşterea capacităţii instituţionale şi a motivaţiei de a 

veni în întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor tinerilor de 

etnie rromă 

 Încurajarea comportamentelor şi activităţilor care vor 

facilita participarea tinerilor de etnie rromă la viaţa 

socială şi la deciziile cu privire la viaţa lor 

 

Project Coordinator: Maria Roth,  

Social Work Department, Babeş-Bolyai University  

128, 21 Decembrie 1989, 400604 Cluj-Napoca, Romania 

Contact person: veronica.somesan@yahoo.com 
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Auto-reflecţia şi problematizarea în perspectiva 

facilitării evaluării comune 

Pe lângă componentele practice, activităţile au un 

element puternic de învăţare şi reflectare la experienţele 

practice. In acest scop,  

 Tinerii de etnie rromă vor fi sprijiniţi în demersul 

de a reflecta şi a participa la identificarea 

problemelor de zi cu zi pe care ar dori să le 

abordeze 

 Se vor evidenţia succesele obţinute în participarea 

tinerilor rromi, a suportul pentru activităţile care 

să le ofere independenţă în societate, precum şi a 

modalităţilor de depăşire a barierelor identificate 

în momentul problematizării 

 Se vor face recomandări în vederea implementării 

de politici şi practici noi, atât la nivel local, cât şi 

naţional sau european, pentru depăşirea barierelor 

în calea participării copiilor şi tinerilor romi la 

schimbări. 
 

Diseminarea informaţiei 

Platforma http://www.peeryouth.eu/ va facilita  

 circulaţia informaţiei între tinerii participanţi la 

proiect dar şi în vederea încurajării discuţiilor 

dintre ei 

 schimbul de informaţii între membrii echipelor de 

lucru ale proiectului 

 Interacţiunea online cu alţi membri ai comunităţii 

rome 

 Cunoaşterea actualelor dificultăţi şi identificarea 

strategiilor necesare pentru a le depăşi 

 

Adolescenţii vor avea posibilitatea de a interacţiona pe 

forumul siteului http://www.peeryouth.eu/, zonă 

personalizată pentru postarea unor aspecte specifice din 

fiecare ţară 
 


