
Acest flyer a fost realizat cu sprijinul financiar al programului Uniunii Europene Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 
Conţinutul prezentului flyer reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit 
conţinutul informaţiei. 

 

Pentru informații suplimentare accesați www.romacenter.ro 
Pagina Facebook a proiectului HOPE 

 Cunoștințe și competențe vizate: 

• Cunoștințe și capacitate sporită de monitorizare, prevenire și raportare a evacuărilor forțate;
• Furnizare de informații și servicii de bună calitate în domeniul locuirii, respectiv în procesul de aplicare pentru

locuințe sociale, gestionarea cazurilor cu lipsă de documente de identitate adecvate, lipsa documentelor de
proprietate, regularizarea așezărilor informale, etc.

• Cunoștințe și abilități de consiliere/îndrumare a persoanelor care aplică pentru locuințe sociale; în cadrul cursului
vor fi prezentate materiale utile privind accesarea de locuințe sociale, iar reprezentanții ONG vor putea disemina
aceste materiale către membrii comunităților de romi și îi vor putea sprijini și asista în procesul de solicitare a
locuințelor sociale;

• Abilități de conștientizare și sensibilizare cu privire la criterii discriminatorii și restrictive în accesarea locuințelor
sociale;

• Competențe de elaborare/dezvoltare de planuri de acțiune privind monitorizarea, raportarea și prevenirea
evacuărilor forțate și implementarea acestora;

CURS DE FORMARE 
Monitorizarea, raportarea și prevenirea cazurilor de evacuare forțată

Pentru reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale rome, pro-rome, din domeniul locuirii 

Cursul se va desfășura online, via ZOOM, cu aproximativ 12 experți, pe parcursul a 4 zile, în a doua săptămână din 
luna Noiembrie 2020.

Pentru înscrieri, completează formularul de înscriere până la 05 Noiembrie 2020. 
Formularul poate fi accesat la linkul: https://forms.gle/1UaXHtMrovWLuAFFA  

Obiectivul principal al cursului este creearea și dezvoltarea capacității de monitorizare, raportare și prevenire a 
cazurilor de evacuare forțată a organizațiilor neguvernamentale rome, pentru romi, din domeniul locuirii. 
Cursul este organizat în cadrul proiectului ”Promovarea Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale și la Locul de 
Munca pentru Romi”(HOPE), finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Rights, Equality and Citizenship 
2014-2020. 

Formator

Robert Matei | colaborator al Centrului European pentru Drepturile Romilor (European Roma Rights Center-ERRC) 
în calitate de monitor al drepturilor omului și fost facilitator ERRC în România. Este coordonatorul facilitatorilor 
naționali în cadrul programului ROMACT din România care lucrează și mediază între autoritățile publice locale și 
comunitatea de romi. Oferă consultanță autorităților publice locale în cadrul proiectului HOPE.  

https://forms.gle/1UaXHtMrovWLuAFFA
https://forms.gle/1UaXHtMrovWLuAFFA
http://romacenter.ro/
https://www.facebook.com/HOusingPostEmployment/

