
procesul care să ducă la îmbună-

tăţirea  situației romilor şi 

să  prezinte  progresele apăru-

te  într-un mod transparent şi 

cuantificabil.  

 Pentru  anul 2014 - Secretariatul 

Deceniului de Incluziune a Romi-

lor  a stabilit desfăsurarea urm-

ătoarelor evenimente internaţio-

nale:  

1.Economic Empowerment 

Workshop,  Junie 18-19 2014, 

Montenegro Podgorica  

2.Decade Focal Point Networking 

Meeting, Mai 30-31 2014, Prague,  

3.nternational Steering Commit-

tee Meeting, Junie 19-20 2014  

4. International Steering Commit-

tee Meeting, September 29-30 

2014, Sarajevo, BiH  

Centrul Romilor pentru Politici 

de Sănătate - Sastipen este o 

organizație nonprofit din Româ-

nia, care are ca principale arii de 

interes analiza și dezvoltarea de 

politici de sănătate precum și de 

strategii și intervenții de sănătate 

publică, bazate pe principiul 

abordă r i i  in tegrate ,   în 

comunitățile dezavantajate, cu 

accent pe comunitățile de romi,  

în vederea îmbunătățirii situației 

sanitare a membrilor acestora. 

Spec if i cul  proiecte lor  ș i 

programelor implementate de 

Sastipen este unul inovativ, 

recunoscut atât la nivel național 

cât și la nivel internațional, unele 

dintre programele implementate 

fiind  acceptate drept modele de 

bună practică, care contribuie, pe 

termen mediu și lung, la procesul 

de îmbunătățire a situației romilor 

din România. 

Astfel, începand cu 1 Ianuarie 

2014  - pana în 31 Decembrie 

2014, Centrul Romilor pentru 

Politici de Sănătate – Sasti-

pen  este  PUNCT NAȚIONAL 

DE CONTACT pentru Secreta-

riatul Deceniului de Incluziune a 

Romilor. 

Deceniul de Incluziune a Romilor 

2005-2015 este un angajament 

politic fără precedent asumat de 

guvernele a  nouă state europene 

pentru a îmbunătăţi statutul socio-

economic şi incluziunea socială a 

romilor.  

Deceniul este o iniţiativă interna-

ţională care reuneşte nouă guver-

ne, organizaţii interguvernamen-

tale  şi  neguvernamentale, pre-

cum şi reprezentanți  ai societăţii 

civile Rome, pentru a accelera 

ÎN 2014, SASTIPEN ESTE PUNCT NAȚIONAL  DE CONTACT PENTRU DECENIUL DE INCLUZIUNE 

A ROMILOR 

Evenimente din cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor 2014 

Podgorica,  Montenegro  

30– 31.01.2014 

Discrimination against Roma - 

the Challenges of anti-

Gypsyism and Multiple 

Discrimination  

Subjects: 

 HISTORY OF ANTI-GYPSYISM 

ANTI-GYPSYISM IN TODAY’S 

EUROPE  

 THE WAY FORWARD – LEGAL 

PERSPECTIVE  

 THE WAY FORWARD – ACTIV-

ISM  

 MULTIPLE DISCRIMINATION – 

GENDER CHALLENGES  

Bucuresti, Romania 

20 – 21. 02. 2014  

The Decade  - TO BE OR NOT 

TO BE  

Subjects: 

 

  POLICY DOCUMENTS AND 

STRUCTURES ON NATIONAL 

LEVEL 

 COUNTRY REPORTING ON 

PROGRESS 

  DECADE MEETINGS 

 MEMBERSHIP 

 FUNDING 

  PRIORITY AREAS 

  ROMA PARTICIPATION 

 

Shkodra, Albania  

20.03 2014  

Conference of the PAIRS 

and Decade Intelligence 

 

Obiectivul evenimentului a fost 

acela de a prezenta rezultatele 

celor doua proiecte axate pe 

identificarea praticilor si factorilor 

ce conduc spre succesul sau 

esecul proiectelor care au drept 

scop incuziunea sociala a romilor, 

precum si de a initia o discutie cu 

privire acste constatari si a 

dezvolta practici pozitive pentru 

lucratorii sociali ai incluziunii 

romilor.  

Deceniul de incluziune a romilor — 2014 

Deceniul de incluziune 

a Romilor 2014 

 

 Ocuparea forţei 

de muncă  

 Educaţie  

 Sănătate  

 Locuire 

 Discriminare 
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În perioada 30 – 31 ianuarie 

2014 s -a desfasurat  în 

localitatea Podgorica, din statul 

Montenegro prima intalnire a 

Deceniului de incuziune a romilor, 

din anul 2014.   

 

Întalnirea a avut ca subiect 

pr i nc i pa l ,  d i s cr im i n e ar e a 

persoanelor de etnie romă şi 

lupta împotriva  discriminării 

multiple. 

 

În  cadrul evenimentului s-a dis-

cutat despre formele de discrimi-

nare faţă de persoanele de etnie 

romă În Europa şi de asemenea, 

despre cauzele care favorizează 

dezvoltarea acestui fenomen. 

 

 Dezvoltarea fenomenului de 

discriminare împortriva romilor a 

aparut , pe de o parte ca efect al 

căderii regimului comunist, în 

urma căruia au aparut noi struc-

turii economice care au condus 

la pierderea locurilor de munca, 

case şi crearea de aşezări, pe de 

altă parte naţionalismul dus spre 

extrem conduce la rasism şi 

xenofobie. 

 

De asemenea, un factor care 

f a v o r i z e a z ă  d e z v o l t a r e a 

fenomenului de discriminare a 

romilor este criza economică. 

 

Criza  economică aparută în 

vestul Europei şi libertatea de 

mişcare în spaţiul european a 

condus la respingerea celor veniţi 

din afara granitelor ţărilor afec-

tate de criză, mai ales a per-

soanlor sărace. 

 

Creşterea vizibilitătii romilor este 

un alt factor ce conduce  la dez-

voltarea fenomenului de discrimi-

nare. 

 

Mass-media şi internetul fa-

cilitează accesul la circularea 

rapidă a informaţiilor adevarate 

sau false, cauzând confuzie şi 

panică. 

 

Ca o concluzionare a celor discu-

tate, discriminarea romilor este o 

formă specifică de rasism, o 

forma de dezumanizare. 

 

Rasismul instituţional  a aparut  

de-a lungul evenimentelor is-

torice reprezentate prin violenta, 

discursuri cu mesaj xenofob si 

stigmatizare. 

 

c o n s t i t u i t e  î n  c a d r u l 

evenimentului si anume:  

 

Participarea romilor la toate 

niveluri le si  comunicarea 

interventiilor in sensul incluziunii 

romilor catre neromi . 

 

Reprezentantul României a facut 

o  s c u r t ă  p r e z e n t a r e  a 

demersurilor mediatice de 

schimbare a mentalităţilor 

majoritătii, în ceea ce priveşte 

romii, atat la nivel naţional, cât şi 

din statele balcanice. 

În perioada 19 – 21 martie, 

2014,  a avut loc întalnirea 

organizată la Shkodra, Albania, 

de catre Fundaţia Secretariatul 

Deceniului de Incluziune a 

Romilor.  

 

Participant din partea României a 

fost domnul Georgian Luncă ,  

reprezentantul  organizaţiei 

Romano Butique.  

 

Participantul României, la acesta 

întâlnire, a fost implicat în cadrul 

unuia dintre grupurile de lucru 

Obiectivul evenimentului a fost 

acela de a prezenta rezultatele 

celor două proiecte axate pe 

identificarea practicilor şi 

factorilor ce conduc spre 

succesul sau eşecul proiectelor 

care au drept scop incuziunea 

socială a romilor, precum şi de a 

iniţia o discuţie cu privire la 

aceste constatări şi a dezvolta 

practici pozitive pentru lucrătorii 

sociali ai incluziunii romilor.  

Podgorica,  Montenegro — Discrimination against Roma - the Challenges of anti-Gypsyism and 

Multiple Discrimination  

Shkodra, Albania  - Conference of the PAIRS 

and Decade Intelligence 

Bucuresti, Romania — The Decade  - TO BE OR NOT TO BE  

Incluziune a Romilor  (DIR) pe 

diferite teme: 

 documente de politica 

publica  de  la  nivel 

national, 

 rapoarte de progres, 

 intalnirile decadei, 

 componenta Decadei, 

 fonduri utilizate, arii de 

prioritate 

  participarea romilor la 

Deceniul  

La intalnire au participat 

coordonatori nationali ai Decadei, 

reprezentanti ai organizatiilor 

partenere  internationale, inclusiv 

Banca Mondiala si OSF, precum 

si activisti romi. 

 

Toți vorbitorii au punctat faptul ca 

e nevoie de o noua viziune de 

dezvoltare a unei strategii de 

incluziune a romilor care  să facă 

din Deceniu un proiect european 

care să cuprindă conceptele 

fundamentale de ”unitate în 

diversitate, echitate si coeziune 

socială”, toate acestea ducând la 

transformarea minorității rome în 

minoritate europeană.  

Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate – Sastipen si Agentia 

Nationala pentru Romi, cu 

sprijinul Secretariatului General 

al Decadei de Incluziune a 

Romilor au  organizat  conferința   

internațională " THE DECADE – 

TO BE OR NOT TO BE",  

eveniment ce  a avut loc în 

B u c u r e ş t i ,  l a   H o t e l 

Intercontinenta, în perioada  20-

21 februarie 2014.  

Intalnirea a durat 2 zile, iar 

agenda a fost impartita pe 

sesiuni  legate de propunerea de 

reformare a  Deceniului de 
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ÎN ANUL 2014, 

S A S T I P E N 

ESTE PUNCT 

N A Ț I O N A L  

DE CONTACT 

P E N T R U 

DECENIUL DE 

INCLUZIUNE 

A ROMILOR 

Podgorica,  Montenegro  

30– 31.01.2014 

Discrimination against Roma - 

the Challenges of anti-

Gypsy ism and Mult ip le 

Discrimination  

Bucuresti, Romania 

20 – 21. 02. 2014  

The Decade  - TO BE OR NOT 

TO BE  



Bucuresti, Romania 

Str. Mircea cel Batran, nr 76, sect. 5 

 

Phone: 021/456.03.21 

Fax: 031/437.86.96 

E-mail: office@sastipen.ro 

CENTRUL ROMILOR 

PENTRU POLITICI DE 

SANTATE — SASTIPEN 

“SANATATEA TA, PRIORITATEA 

NOASTRA !” 

 

“TIRRO SASTIPEN, AMARI BUTI ! “ 

 

“YOUR HEALTH OUR PRIORTY !” 

 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN este o 

organizaţie nonguvernamentală din România, înfiinţată în luna august 

2007, care militează pentru creşterea accesului romilor la serviciile de 

sănătate.  

SASTIPEN  are  ca  misiune  promovarea  dialogului  social, 

participarea şi implicarea comunităţii în structurile de luare a deciziilor 

privind  politicile  publice  adresate  cetăţenilor  romi  şi  neromi,  prin 

îmbunătăţirea comunicării între structurile administrative ale autorităţilor 

şi comunităţi de la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi sesizarea 

organelor competente, în ceea ce priveşte încălcările drepturilor omului, în 

legatură cu obiectivele asociaţiei. 

Scopul asociatiei este elaborarea, implementarea, monitorizarea 

şi  evaluarea  de  politici  privind  îmbunătăţirea  a  situaţiei  grupurilor 

dezavantajate, precum şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul 

non-discriminării şi egalităţii de şanse între cetăţeni. 

WWW.SASTIPEN.RO 

În calitate de punct național de contact în cadrul Deceniului de Incluziune a 

Romilor, Sastipen are urmatoare sarcini :   

 

-              de a asigura participarea societăţii civile rome  la evenimentele inter-

naţionale ale Deceniului de Incluziune a Romilor, printr-un reprezentant, la fiecare 

eveniment organizat de Preşedinţia Deceniului 

-              de a încuraja, în ţară, dialogul dintre autorităţi şi reprezentanții 

comunităților de romi privind punerea în aplicare a obiectivelor și activităților De-

ceniului de Incluziune a Romilor. 

-              de a disemina informaţii despre Deceniul de Incluziune a Romilor populaţiei 

rome, în special societății civile rome, precum şi publicului larg. 

-              de a  asigura participarea activă a societăţii civile rome în monitorizarea 

şi implementarea obiectivelor și activităților  Deceniului de Incluziune a Romilor, a 

planurilor naționale de acțiune, inclusiv prin furnizarea de informaţii relevante şi 

expertiza partenerilor Deceniului de incluziune a Romilor. 


