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Proiectul GUVERNARE INCLUZIVĂ 
(rezumat )  

 
 Durata: 12 luni ( mai 2015 – aprilie 2016) 
Parteneri: APDD – Agenda 21 ( aplicant), ANFP (partener principal) 
Locațiile proiectului 
Județele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj, Mures 
Context/ justificare 
Proiectul se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 si vizează 
iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate și să 
lupte împotriva excluziunii sociale. 
 
Obiectiv general:   
 Reducerea inegalităților  și prevenirea discriminării și a excluziunii sociale și economice în județele 
Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj, Mures  prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă. 
Obiective specifice: 

A) Dezvoltarea în cele 5 județe incluse în proiect  a unor planuri de actiune, metodologii și 
instrumente menite să asigure grupurilor vulnerabile, cu risc ridicat de excludere și 
marginalizare socială,  exercitarea drepturilor lor de participare la actul de guvernare la nivel 
local, la procesele decizionale care le afectează viața și accesul nediscriminatoriu la serviciile 
publice; 

B)  Instruirea a 125 factori de decizie  și specialiști din cadrul a 20 de instituții și autorități publice 
locale și din 5 ONG-uri  pentru a acționa în partneriat în vederea realizării guvernării incluzive  
în cele 5 județe incluse în proiect; 

C) Constituirea  a 6 structuri non -formale (rețele) una la nivel national si 5 la nivel județean care 
să  asigure accesul egal al cetățenilor, inclusiv al grupurilor dezavantajate, la actul de 
guvernare și monitorizare a politicilor publice 

 
GRUPURI ȚINTĂ 

 
Proiectul va viza cu prioritate grupuri vulnerabile cu risc de discriminare multiplă:  tineri, 
femei, grupuri etnice in special etnici romi, rezidenti in mediul rural 
  
5 județe  cu un procentaj mai mare de populatie de etnie roma  
20 de autorități locale și instituții publice, astfel: 

- La nivelul județelor: 
Consiliul județean, inclusiv DGASPDC 
Instituția Prefectului 
Agenția județeană de ocupare a forței de muncă 
Consilii locale: Cămărașu (CJ), Calvini (BZ), Curcani (CL), Craiova (DJ), Beica de Jos (MS) 
(instituții implicate: Primării) 

6 ONG-uri – aplicantul si cate 1 ONG/ locație,  active în domenii specifice obiectivelor proiectului  ( 
non- discriminare, excluziune sociala,  egalitate de gen, buna guvernare) 
125 de factori de decizie și specialiști  din cadrul instituțiilor publice și ONG- urilor care vor fi 
instruiți în domeniile specifice guvernării incluzive 
30 de voluntari, reprezentanți ai societății civile care vor participa la realizarea unui studiu de 
identificare a nevoilor grupurilor vulnerabile  si  la organizarea si derularea unor activitati specifice 
campaniei non-discriminare 
150 de reprezentanti ai grupurilor vulnerabile consultati cu privire la nevoile lor specifice si  
propunerea de masuri de combaterea inegalitatilor si a discriminarii de orice fel. 
200 participanţi la dezbaterile publice, funcţionari publici, cetăţeni, reprezentanți ai grupurilor 
vulnerabile, cu prioritate din randul populatiei de etnie roma,  reprezentanţi ai ONG-urilor, ai mass 
–media, de testare a planurilor de acțiune elaborate în cele 5 locații 
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1200 de  functionari publici, factori de decizie si specialisti si cetăţeni, reprezentanți ai 
grupurilor vulnerabile vizate prin proiect, grupul țintă al studiului de identificare a nevoilor specifice 
, pe baza cărora să se elaboreze planurile de acțiune locală. Criteriile de selecţie ale 
respondentilor vor avea în vedere inclusiv echilibrul de vârstă, gen şi apartenenţă etnică. 
 

 
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI 
 
      1.Pregătirea implementării proiectului 

2. Lansarea şi promovarea proiectului  se va realiza in București cu coordonatorii de proiect din 
instituțiile partenere și în cele 5 locații, cu participarea instituțiilor și factorilor responsabili cu 
incluziunea socială, inclusiv reprezentanți ai societății civile. 

3.Selecţionarea şi instruirea voluntarilor 
4. Elaborarea studiului  de identificare a nevoilor specifice grupurilor vulnerabile care va fi 

elaborat cu sprijinul voluntarilor, prin chestionarea a 1200 de functionari publici si cetățeni, 
reprezentanți ai grupurilor vulnerabile.  
 

5. Consultarea grupurilor vulnerabile în legatură cu nevoile lor specifice si masurile necesare 
pentru a avea acces egal la actul de guvernare si la servicii. În fiecare locație se va organiza o 
consultare cu sprijinul autoritatilor   locale.  Vor include cate 30 de participanti/locatie. 
 

6. Activități de formare 
 5 sesiuni de formare adresate factorilor de decizie și specialiștilor din instituții publice și 
ONG-uri Sesiunile vor fi organizate la nivel local, fiecare având o durată de 3 zile si reunind cate 
30 de participanti.Un accent important se va pune pe aspectele practice si schimbul de experiență 
între participanți. 
 
7. Elaborarea planurilor de acțiune menite să asigure transpunerea în practică a 

principiilor guvernării incluzive. 
 Se va avea în vedere politica Guvernului României de incluziune socială, care se bazează pe o 
abordare pro-activă care are drept obiectiv cresterea generală a standardului de viată al populatiei si 
stimularea câstigurilor obtinute din  muncă prin facilitarea ocupării si promovarea politicilor incluzive cu 
adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, 
copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc institutiile de protectie ale statului, persoanele în vârstă. 

8. Dezbaterile publice  de testare  a planurilor de acțiune 
Vor fi organizate 5 dezbateri publice, câte una în fiecare locaţie a proiectului.  Dezbaterile vor avea 
rolul de a crea  cadrul de solidaritate necesar între autorităţi/ instituţii publice, societatea civilă, 
cetățeni, cu prioritate reprezentanți ai grupurilor vulnerabile. Vor fi organizate pe durata unei zile si vor 
reuni 40 de participanţi, reprezentanţi ai conducerii instituţiilor implicate în proiect, funcţionari publici, 
cetăţeni, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, ai mass  media, reprezentanţi ai asociaţiilor cetăţeneşti.  
 

9. Testarea a 3 masuri din planurile de actiune locala: integrarea pe piata muncii, 
continuarea studiilor ( a doua sansa), informarea tinerilor din mediul rural pentru dezvoltarea 
unei afaceri prin accesarea fondurilor europene 
 

10. Conferinţa finală 
Conferinţa finală va avea rolul de a disemina rezultatele obţinute şi a replica modelul mecanismelor de 
monitorizare, instituite prin proiect în 10 noi locaţii. Va reuni 50 de participanţi. Cu această ocazie, va fi 
organizată şi o conferinţă de presă. 

 


