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Proiectul   VET4Roma   –   Medierea   pentru   romi   
(VET4ROMA)   este   o   iniţiativă europeană la care au 
participat mai multe ţări, având scopul de a contribui la 
certificarea şi profesionalizarea mediatorilor interculturali care 
lucrează în comunităţi cu o proporţie semnificativă de romi.

Consorţiul VET4ROMA, alcătuit din şapte organizaţii ale 
societăţii civile din cinci ţări europene – Belgia, Italia, 
România, Serbia şi Spania, a făcut o evaluare a nevoilor şi 
resurselor,  a  dezvoltat  un  curriculum  special  de  formare  şi  
un  e-toolkit  despre medierea interculturală şi a implementat 
un curs de formare de mediatori alcătuit din trei module  
în fiecare  ţară.  Cursul  de  formare a  fost  dezvoltat  şi  
implementat  în concordanţă cu Cadrul Strategic European 
pentru Incluziunea Romilor până în 2020 şi a avut în centru 
patru arii prioritare: sănătate, educaţie, angajare şi locuire.

Pe lângă faptul că a oferit această sesiune de formare de 
trei module la care au participat 116 mediatori interculturali 
care trăiesc şi/sau lucrează cu/în   zone şi comunităţi  
de   romi,  organizaţiile   societăţii  civile   membre  ale  
consorţiului  au desfăşurat şi activităţi de advocacy şi lobby 
cu romi şi actori implicaţi în domenii precum drepturile 
omului, formare profesională şi ocuparea forţei de muncă. 
Scopul acestor activităţi a fost să ofere mediatorilor 
informali opţiunea de a alege o profesie care poate fi 
acreditată în concordanţă cu Cadrul european de referinţă, 

The VET4ROMA PROJECT 
Medierea pentru romi

rezumat

Scopul acestui document este de a oferi o 
prezentare generală a rezultatelor din cadrul

proiectului

VET4 Mediation with Roma (VET 4 Medierea 
pentru romi), a activităţilor sale cheie şi a 
experienţelor, a lecţiilor învăţate, precum 
şi câteva sugestii legate de continuarea 
proiectului şi recomandări cu privire la 
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care ar putea deveni – şi care până la urmă va deveni – 
recunoscută pe pieţele forţei de muncă (inter)naţionale 
şi de către sistemul naţional de educaţie profesională şi 
autorităţile din domeniul ocupării forţei de muncă.

În trei din ţările partenere, proiectul VET4ROMA urma să 
deschidă drumul spre formalizarea rolului mediatorilor 
interculturali care lucrează în zone şi comunităţi de romi. 
Pe lângă aceasta, având mediatorii formaţi în cadrul 
proiectului VET4ROMA şi consorţiul  de  organizaţii ale  
societăţii civile,  susţinerea  şi continuarea activităţilor 

desfăşurate în cadrul proiectului VET4Roma depinde 
de acum înainte în primul rând de sistemul naţional 
de educaţie şi autorităţile din domeniul ocupării forţei 
de muncă, precum   şi   de   asociaţiile   mediatorilor   
profesionişti   şi   alţi   actori   care   sprijină exercitarea, 
protecţia şi promovarea drepturilor romilor. Prin eforturile 
lor integrate ar trebui ca în viitor oamenii, mai ales femeile 
şi bărbaţii care lucrează şi/sau trăiesc în comunităţi cu o 
proporţie semnificativă de romi, să aibă posibilitatea de 
a participa la un  curs  de  formare  acreditat  pe  tema  
medierii  interculturale  care  să  cuprindă  şi aspecte 
legate de romi, precum şi posibilitatea de a se angaja şi 
a-şi câştiga existenţa lucrând ca mediatori interculturali

În fine, situaţia curentă a refugiaţilor din Europa face ca 
medierea interculturală să fie şi  mai  relevantă.  Majoritatea  
refugiaţilor  care  ajung  în  Europa  se  confruntă  cu 
probleme care se află sub jurisdicţia autorităţilor care se 
ocupă de satisfacerea nevoilor lor de bază şi de drepturile 
omului. Aceste probleme sunt asemănătoare celor cu 
care se confruntă Travellers şi romii care trăiesc în zone 
sau aşezări temporare, ilegale sau peri-urbane fără o 

infrastructură adecvată sau acces la servicii publice. De 
cele mai multe ori, refugiaţii nu au acte personale de 
bază, iar sănătatea le este periclitată. Au nevoie de acces 
la sisteme de educaţie şi asistenţă socială, precum şi la 
piaţa forţei de muncă şi locuinţe. În lumina evenimentelor 
recente din Europa, mediatorii formaţi în cadrul proiectului 
VET4ROMA ar putea deveni un adevărat capital social 
– la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
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Romii & Medierea
‘Romii sunt cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa.  Se estimează că 
în Europa trăiesc aproximativ 10-12 milioane de cetățeni de etnie romă, dintre 
care aproximativ 6 milioane locuiesc în Uniunea Europeană, majoritatea fiind 
cetățeni ai UE. Mulți romi din UE sunt victime ale prejudecăților și excluziunii 
sociale, în pofida faptului că țările UE au interzis discriminarea..’1

Declaraţia de la Strasbourg, adoptată de participanţii 
la o întâlnire de nivel înalt convocată în
2010 de către Secretarul General al Consiliului 
Europei, recunoaşte că mulţi romi sunt lăsaţi pe 
dinafară, mai ales în domeniile sănătăţii, educaţiei, 
angajării şi locuirii. De asemenea, afirmă că
„orice răspuns eficace la această situaţie va trebui să combine 
incluziunea socială şi economică în societate şi protejarea 
eficace a drepturilor omului”. Pentru ca acest proces să fie 
eficace, trebuie să fie adoptat şi sprijinit de societate ca întreg. 
Pe de altă parte, o participare reală şi eficace a europenilor 
de etnie romă este o altă condiţie necesară pentru succes.

În Recomandarea de Politică Generală nr. 13, Comisia 
Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) 
include recomandări specifice pentru a implica mediatori 
şcolari, sanitari, mediatori care se ocupă de aspectele 
de locuire şi de angajare pentru a forma o legătură 
între instituţii şi serviciile publice din aceste sectoare 
şi persoanele, familiile sau comunităţile rome.

1  Sursa:  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/
roma/index_ro.htm. Estimările de 10-12 milioane de 
romi în Europa includ şi Rusia şi Turcia, ceea ce înseamnă 
că, în medie, în această concepţie extinsă a Europei, cu 
o populaţie de aproximativ 800 de milioane, fiecare al 
66-80-lea cetăţean european este de etnie romă. 
De asemenea, Declaraţia de la Strasbourg obligă guvernele 
să ofere „copiilor romi acces egal şi eficace la sistemul de 

1  Sursa:  http://ec.europa.
eu/justice/discrimination/
roma/index_ro.htm. Estimările 
de 10-12 milioane de romi 
în Europa includ şi Rusia şi 
Turcia, ceea ce înseamnă că, 
în medie, în această concepţie 
extinsă a Europei, cu o 
populaţie de aproximativ 800 
de milioane, fiecare al 66-80-
lea cetăţean european este de 
etnie romă.
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educaţie formal, inclusiv la educaţia preşcolară, şi metode 
prin care să asigure  prezenţa,  inclusiv,  de  exemplu,  prin  
folosirea  de  asistenţi  şi  mediatori  şcolari”. Prevederile 
sale în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării 
profesionale sunt asemănătoare.  Mai  mult,  aceasta  
stipulează  că,  dacă  e  nevoie,  romii  trebuie  să  aibă 
posibilitatea de a-şi valida abilităţile şi competenţele 
dobândite în cadre informale. În fine, în Cadrul UE pentru 
Strategii Naţionale de Integrare a Romilor până în 2020, 
Comisia Europeană recunoaşte medierea ca o bună practică 
pentru îmbunătăţirea accesului romilor la educaţie.

Medierea  este  percepută  ca  element  cheie  în  promovarea  
integrării  şi  afirmării  sociale  a romilor în întreaga Europă. 
În ciuda acestui fapt, munca mediatorilor interculturali a fost 
percepută ca o modalitate de a interpreta modurile de viaţă 
ale unei anumite comunităţi (etnice), cum ar fi, de exemplu, 
romii, pentru alţi actori din comunitate (de ex. majoritatea 
etnică sau autorităţi), mai degrabă decât un instrument pentru 
a stabili o comunicare eficace şi de durată între diferiţii actori 
dintr-o comunitate mai mare, inclusiv comunitatea romă.

În concordanţă cu Cadrul UE pentru Strategii Naţionale de 
Integrare a Romilor până în 2020, principalul lucru pe care 
îl aduce proiectul VET4ROMA este abordarea sa de jos în 
sus în crearea unui curriculum de formare specializat şi 
modern pentru mediatorii interculturali şi un grup de 116 
mediatori interculturali din cadrul comunităţilor de romi, 
implicând actori instituţionali şi din cadrul organizaţiilor 
societăţii civile relevanţi în procesul de formare a acestora. 
Astfel, proiectul VET4ROMA a demonstrat medierea în 
sine creând cea mai directă legătură iniţială între actori 
relevanţi din domeniul drepturilor romilor în cele cinci 
ţări ale proiectului. Viitorul său constă în a face încă doi 
paşi înainte: introducerea medierii interculturale pe lista 
de cursuri a agenţiilor de formare profesională, precum şi 
transformarea acesteia într-o profesie. O profesie deosebită 
recunoscută de autorităţile din domeniul ocupării forţei de 
muncă, piaţa forţei de muncă şi alţi mediatori, dar în primul 
rând acceptată de comunităţile ale căror nevoi au generat-o.
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Experienţa în cadrul proiectului
Activităţi şi lecţii învăţate
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Analiza contextului
Centrul de Mediere pentru Romi din Valonia 
(CMGVRW) s-a ocupat de analiza contextului în cadrul 
proiectului VET4ROMA, cu scopul de a elabora cadrul 
teoretic şi analiza contextului medierii pentru romi 
în  Europa. Obiectivele analizei contextului şi respectiv 
părţile de conţinut se referă la trei aspecte:
-    Îmbunătăţirea percepţiei profesionale şi 
instituţionale a comunităţilor de romi
oferind informaţii teoretice cu privire 
la mediere (interculturală);
- Cercetarea şi dobândirea unei înţelegeri mai 
bune a situaţiei medierii pentru romi în toate ţările 
consorţiului analizând contextele naţionale ale medierii;
- Furnizarea  unei  baze  solide  pentru  
dezvoltarea  conţinutului  cursului  de formare pe 
tema medierii interculturale luând în considerare 
profilurile şi nevoile mediatorilor.

Pe lângă cercetarea şi analizarea de birou a literaturii 
relevante în domeniu, colectarea datelor şi metodologia 
cercetării au inclus două chestionare: unul pentru 
colectarea datelor cu privire la contextele naţionale 
ale medierii şi unul pentru evaluarea nevoilor 
mediatorilor (20-25 mediatori în fiecare ţară). 

Sondajele naţionale conţin date cu privire la numărul de 
mediatori angajaţi şi/sau voluntari în prezent în cele cinci 
ţări, precum şi tipul de angajator pe care îl au (sector 
public, organizaţii ale  societăţii civile, asociaţii ale romilor 
etc.), sursa de venit şi nivelul lor de intervenţie şi zona 
geografică (naţional, regional, local; urban vs. rural). Aceste 
sondaje evaluează situaţia medierii (interculturale) pentru 
romi şi nivelul de recunoaştere oficială a statutului de 
mediator, identificând şi sursele de finanţare, măsurile şi 
subvenţiile disponibile pentru romi în scopul medierii.

Sondajul privind nevoile mediatorilor oferă o imagine de 
ansamblu a aspectelor şi resurselor  pe  care  romii  le  
consideră  necesare  pentru  a  îmbunătăţi  serviciile  de 
mediere, mai ales acele servicii furnizate de aşa-numiţii 
mediatori informali din comunitate. Pe lângă datele referitoare 
la profilul mediatorilor (vârstă, sex, etnie, abilităţi lingvistice 
şi educaţie) şi statutul de mediator (ani de experienţă ca 
mediator în domenii specifice, cursuri de formare specializate  
urmate, statutul pe piaţa forţei de muncă şi resurse), sondajul 
a identificat şi câteva categorii de nevoi ale mediatorilor 
pentru romi: continuitatea formării (de bază sau adiţionale) în 
ceea ce priveşte medierea şi supervizarea muncii mediatorilor 
interculturali, recunoaşterea oficială a statutului  de  mediator  
ca  profesie,  asigurarea  sustenabilităţii  acesteia,  un  
context social favorabil menţinerii neutralităţii mediatorilor, 
îmbunătăţirea aspectelor logistice legate   de   implementarea   
medierii,   promovarea   muncii   mediatorilor   în   rândul 
sectorului public şi în cadrul comunităţilor de romi.

 

 BELGIA



VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

12

Implementarea cursului 
de formare în medierea 
interculturală VET4ROMA

Implementat  de  echipa  de  proiect  belgiană  în 
Bruxelles,  cursul  de  formare  a  adus  laolaltă  12 
persoane (opt femei şi patru bărbaţi) cu statuturi variate: 
membri ai comunităţii de romi, mediatori angajaţi   
şi   informali   (voluntari).   Diversitatea grupului  s-a  
dovedit  a  fi  o  resursă  importantă pentru formare.
Fiecare  participant  a  primit  un  stick  USB  cu
programa  completă  a  cursului  de  formare  în
franceză şi o copie a broşurii Trăind şi muncind în Belgia,  
o  publicaţie oficială  a  agenţiei regionale  de  ocupare  a  
forţei de  muncă cu informaţii despre drepturile şi obligaţiile 
persoanelor care îşi caută un loc de muncă, serviciile 
disponibile, oportunităţi de formare profesională etc.
Sesiunile   faţă-în-faţă   au   oferit   cursanţilor şansa 
de a reflecta în profunzime asupra principiilor 
cheie ale medierii interculturale, precum  şi  asupra  
specificului  şi particularităţilor perspectivei 
europene asupra acestei chestiuni. Invitaţii speciali 
au fost reprezentanţi şi experţi din cadrul diferitelor 
servicii  afiliate  Ministerului  Muncii  (FOREM: 

Regiunea Valonia, ACTIRIS: Regiunea Bruxelles). Prezentările 
lor au abordat tema căutării unui loc de muncă în mod 
eficient, descriind în acelaşi timp şi diferitele autorităţi şi 
servicii relaţionate cu ocuparea forţei de muncă din Belgia 
(jurisdicţia lor, competenţele   şi   sarcinile   acestora,   
sistemul   de   asistenţă   socială,   drepturile   şi obligaţiilor 
angajaţilor şi celor care îşi caută un loc de muncă).
Partea  online  a  cursului  de  formare  a  fost  o  oportunitate  
unică  pentru  ca CMGVRW să folosească învăţarea virtuală 
în medierea interculturală. Implementat în concordanţă 
cu programa generală a cursului de mediere interculturală 
VET4ROMA, conţinutul acestei părţi a fost de asemenea 
adaptat pentru a satisface nevoile şi interesele generate 
de particularităţile contextului participanţilor belgieni. 
A fost închiriată o sală cu calculatoare pentru a depăşi 
provocările legate de accesul la un calculator şi la internet, 

cum ar fi lipsa unui calculator sau lipsa accesului la internet 
acasă sau probleme legate de utilizarea platformei online. 
S-a dovedit că nevoia de îndrumare în ceea ce priveşte 
abilităţile digitale de bază a fost mare în cadrul grupului 
şi mult subapreciată înainte de începerea cursului.

Organizarea conferinţei 
finale VET4ROMA
 
Conferinţa a fost unul dintre evenimentele majore 
de diseminare a proiectului VET4Roma şi a avut loc 
în 20 octombrie 2015 în Bruxelles. Pentru a asigura 
vizibilitatea proiectului, conferinţa s-a desfăşurat 
într-o sală cu semnificaţii simbolice şi politice: 
Sala Storck din cadrul Ministerului Muncii (SPF Emploi), 
deoarece locaţia trebuia să trezească interes şi să ofere 
vizibilitate atât guvernului belgian cât şi instituţiilor europene. 
Pe lângă prezentarea conceptului proiectului VET4ROMA şi 
a rezultatelor sale, a lecţiilor învăţate şi a perspectivelor de 
viitor, Conferinţa a  avut ca scop şi revizuirea stării curente 
a politicilor de integrare a romilor în Belgia, stabilirea 
unui context pentru a aduce în centrul discuţiilor nevoia 
de mediere interculturală şi perspectiva partenerilor 
din cadrul consorţiului VET4ROMA asupra acesteia.

Conferinţa a adus laolaltă mai multe organizaţii ale romilor 
din Europa (de ex. ERGO, ERI) ca să afle despre experienţa  
formatorilor  şi participanţilor direct de la aceştia şi să discute 
despre posibilităţile de utilizare şi sustenabilitate a rezultatelor 
proiectului VET4 ROMA în viitor. A fost pregătit un pachet 
special media şi de promovare care să fie distribuit în mass
media  naţională  şi  europeană,  precum  şi  în  
rândul  participanţilor  la  conferinţă.
Participanţi din aproximativ zece ţări europene au avut 
şansa de a afla despre experienţa  belgiană  referitoare  
la  incluziunea  şi  integrarea  romilor  prin  mediere 

comunitară. Aceste subiecte au fost prezente în prezentări 
făcute, printre alţii, de Philippe Courard, preşedintele 
Parlamentului comunităţii franceze din Belgia, Valeria Atzori 
din partea Comitetului economic şi social european, Laetitia 

BELGIA
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Gigot, din partea Ministerului valon pentru acţiune socială şi 
doi reprezentanţi ai unor organizaţii ale societăţii civile: Kim 
Janssens din partea Minderheden Forum şi Ahmed Akhim 
din partea Centrului de Mediere pentru Romi din Valonia.
După prezentarea partenerilor şi a proiectului VET4ROMA, 
cu rezultatele sale  şi  activităţile  implementate  în 
Belgia, Italia, România, Serbia şi Spania, a  urmat  d-na  
Maria  Grapini,  politician din România, membră în 
Parlamentul European  şi  Grupul  de  Dezvoltare Socială. 
Ultima sesiune din cadrul conferinţei a fost dedicată 
experienţelor participanţilor  la  cursul  de  formare  în
cadrul proiectului, mediatorilor romi, precum 
şi activiştilor din cadrul organizaţiilor
societăţii civile belgiene şi franceze care lucrează 
în domeniul medierii interculturale
de ani de zile.

Conferinţa a fost încheiată de dl. Jan Jarab din cadrul Biroului 
Naţiunilor Unite al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului. 
Acesta a sprijinit eforturile proiectului VET4ROMA şi ale  altor 
iniţiative  similare  de a promova medierea între grupurile 
sociale vulnerabile şi autorităţi într-o manieră care să permită 
afirmarea aşa numiţilor mediatori  informali  din  grupurile  
sociale  marginalizate  ca  experţi  competenţi  în stabilirea, 
menţinerea şi dezvoltarea comunicării între aceste comunităţi 
şi instituţii. Ultima întâlnire de coordonare, care a avut loc pe 
21 octombrie, a oferit feedback cu privire la Conferinţă, dar şi 
informaţii şi discuţii referitoare la paşii care se vor face în viitor 
în ceea ce priveşte sustenabilitatea rezultatelor proiectului 
VET4ROMA, mai ales în ceea ce priveşte formarea continuă 
a mediatorilor şi certificarea lor, promovarea mediatorilor  
interculturali  şi  profesionalizarea  medierii  interculturale  în  
cadrul autorităţilor naţionale de ocupare a forţei de muncă.

Lecţii învăţate în Belgia: o 
experienţă per ansamblu pozitivă

Cursul de formare în medierea interculturală din cadrul 
proiectului VET4ROMA a fost un moment de implicare 
plin de satisfacţie pentru toate părţile, generând interes, 
un avânt pozitiv şi entuziasm. A deschis uşi spre noi 

practici de formare, cum ar fi învăţarea virtuală, care 
pot fi folosite şi în viitor. Conţinuturile sale şi abilităţile 
dobândite sunt practice, eficace şi aplicabile în activităţile 
zilnice ale mediatorilor. Platforma online a proiectului 
VET4ROMA va furniza o învăţare şi reflecţie pe termen 
lung şi va fi o resursă de împărtăşire a experienţelor.
Totuşi, folosirea metodologiei de învăţare virtuală s-a 
dovedit a fi o provocare pentru grupul ţintă al cursului 
de formare. Competenţa digitală rămâne o provocare 
nu doar din cauză că majoritatea membrilor grupului 
ţintă al cursului de formare din cadrul proiectului nu au 
abilităţi de utilizare a calculatorului datorită unui acces 
limitat sau lipsei totale a accesului la calculatoare şi/
sau la internet, ci mai degrabă deoarece conţinuturile 
cursului de formare online de pe platforma Moodle nu 
erau în limba lor maternă, precum şi datorită faptului 
că operarea acestei platforme necesită abilităţi de 

utilizare a calculatorului mai avansate chiar şi în cazul 
persoanelor competente în ceea ce priveşte limbile folosite în 
cadrul cursului de formare în medierea interculturală VET4.

Declaraţii ale participanţilor 
belgieni la cursul de formare

„Eu  sunt  vice-preşedintele  Uniunii  Internaţionale  a  
Romilor  şi  vreau  să  lucrez  ca mediator intercultural. 
Visul meu a fost dintotdeauna, şi va rămâne pentru 
totdeauna, să contribui la integrarea romilor în societatea 
în care trăiesc. De aceea am decis să urmez acest curs de 
mediere interculturală, şi am făcut-o cu mare bucurie.
Odată ce am ajuns la cursul faţă-în-faţă, m-am bucurat foarte 
tare să văd persoane cu care am lucrat de multe ori şi care 
i-au ajutat pe romi. Datorită formatorilor noştri, am învăţat 
multe lucruri despre cum ar trebui să lucreze un mediator 
intercultural. Mi-am dat seama că, cu cele două ocupaţii ale 
mele (vice-preşedinte al unui partid şi mediator intercultural), 
sunt ca o antiteză. E o mare diferenţă între ele: ca preşedinte 
al unui partid, promovez şi sprijin comunitatea romă, le apăr 
drepturile, câteodată iau decizii pentru ei. Ca mediator, trebuie 
să găsesc un echilibru, trebuie să fiu imparţial, onest şi să evit 
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întotdeauna să intru în conflicte de interese cu oamenii. În 
orice caz, ca mediatori, este important să nu luăm decizii în 
locul romilor pe care îi asistăm. De fapt, mediatorul ar trebui 
să le explice care le sunt drepturile, care sunt opţiunile dintre 
care pot să aleagă. În sesiunea faţă-în-faţă, am învăţat cum 
să-i ajut pe oamenii care îşi caută un loc de muncă, cum să 
găsesc cursuri de formare profesională care facilitează accesul 
la un loc de muncă, cum să scriu un CV, cum să contactez 
instituţii de stat pentru a găsi de lucru pentru noi, romii.
Am făcut partea a doua a cursului de formare pe calculator. 
Am învăţat, prin cazuri ipotetice, cum să comunic cu primari, 
cu instituţii de stat. Tot ceea ce am învăţat acolo mi-a 
aprofundat înţelegerea a ceea ce învăţasem în sesiunile 
faţă-în-faţă. Exerciţiile au fost variate: de la cazuri ipotetice 
la activităţi vizuale etc. Acest curs de formare a fost un 
adevărat succes, foarte util şi practic pentru noi, cei care 
dorim să fim mediatori pentru comunitatea de romi. 
Acest curs de formare ne-a arătat cum să fim mediatori 
interculturali şi cum să evităm şi să reducem conflictele 
dintre persoanele din comunitatea romă  şi  instituţiile de 
stat. În fine, vreau să  le  mulţumesc  celor de la CMGVRW 
pentru acest curs. Vreau să le mulţumesc din inimă celor doi 
formatori: dl. Ahmed, cu care am lucrat la multe cazuri, şi 
d-şoara Marie, care, în ciuda faptului că este foarte tânără, 
a fost un formator profesionist. Vreau să le mulţumesc 
sincer tuturor persoanelor care au participat la acest curs 
de formare, fie formatori, fie mediatori, şi tuturor celor care 
au conceput şi au organizat acest proiect. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze. Amin.” – Participant la cursul de formare (M)

„Cursul de formare pentru mediatori romi a fost foarte 
interesant şi util. Deoarece nu am prea avut contact cu lumea 
medierii interculturale înainte, cursul a fost foarte instructiv 
pentru mine şi simt că am dobândit cunoştinţe semnificative 
despre profesia de mediator, despre intervenţiile de mediere 
şi, de asemenea, despre cum să cauţi un loc de muncă în 
Belgia. Cred că această ultimă parte a cursului de formare 
(concentrată asupra angajării) a fost foarte relevantă: eu 
nu sunt din Belgia, iar acum înţeleg mult mai bine sistemul 

belgian de muncă şi angajare. Şi, în fine, cei doi formatori, dl. 
Ahkim şi d-na Pichault, au explicat lucrurile foarte clar şi ne-
au ajutat cu adevărat să asimilăm conţinutul cursului. Deşi a 
fost cam lung, cursul online a fost interesant şi mule exerciţii 
au fost relevante pentru o înţelegere mai profundă a 
conţinutului cursului faţă-în-faţă care a durat trei zile. Mi-a 
plăcut în mod deosebit secţiunea despre Codul de Etică al 
Mediatorului   Intercultural,   deoarece   m-a   ajutat   cu   
adevărat   să   înţeleg   rolul mediatorului şi valorile centrale 
care stau la baza muncii sale” – Participant la curs (F)

„Am urmat cursul de formare organizat de CMGVRW, trei 
zile faţă în faţă şi trei zile pe calculator. Partea faţă-în-faţă 
mi-a permis să cunosc alţi oameni şi să-mi fac prieteni care 
ar putea probabil să mă ajute cândva, când mă voi confrunta 
cu dificultăţi. De asemenea, am învăţat multe lucruri pe 
care nu le ştiam înainte. Şi cele trei zile de îndrumare 
cu partea online m-a ajutat de asemenea foarte mult 
deoarece competenţa digitală  este  chiar  necesară  în  zilele  
noastre.  Vreau  să  le  mulţumesc  celor  de  la CMGVRW 
pentru acest curs de formare” – Participant la curs (M)

„Părţile teoretice au fost foarte interesante. Partea online 
este dificilă pentru persoanele care nu stăpânesc bine 
internetul şi Microsoft Word” – Participant la curs (F)
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Perspective de viitor pentru 
proiectul VET4ROMA din 
perspectiva partenerului belgian

În viitor,  CMGVRW  va  urmări să  susţină activităţile  
de  mediere  interculturală  cu comunităţile de romi 
prin promovarea şi aplicarea unor metode şi cursuri de 
formare moderne,  care  să  determine  învăţarea  pe  tot 
parcursul  vieţii.  Planurile  CMGVRW pentru viitor sunt:
- Să continue furnizarea de cursuri de formare pe 
tema medierii interculturale, focusate pe chestiuni 
cheie sau domenii specifice de intervenţie;
-   Să  îmbunătăţească  competenţa  digitală  
a  mediatorilor  romi  pentru  a  putea
continua să folosească platforma online VET4ROMA;
- Să  creeze  reţele,  să  împărtăşească  informaţii  şi  
experienţe  cu  alte  părţi interesate de medierea 

interculturală, la nivel naţional şi internaţional;
- Să continue activităţile publice (conferinţe, sesiuni de 
informare, comunicate de presă) care au în centru probleme 
ale romilor, pentru a combate stereotipurile şi pentru 
a conştientiza cu privire la situaţia romilor în Europa. 
Aceste evenimente de sensibilizare vor fi folosite şi ca 
platforme pentru a promova importanţa socio-economică 
şi politică a medierii interculturale ca instrument cheie 
pentru integrare, mai ales în lumina situaţiei curente 
mai largi legate de criza refugiaţilor în Europa.
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implementarea cursului 
de formare în medierea 
interculturală VET4ROMA

Organizat de ARCI Solidarietà Onlus (ASO) în Roma, în 
iulie 2015, cursul de formare a avut ca scop dezvoltarea 
capacităţii a 31 de beneficiari, ceea ce se presupune că 
va asigura   o   sustenabilitate   de   mai   mare   impact   a 
rezultatelor proiectului VET4ROMA. S-a făcut un efort 
însemnat pentru a  implica  participanţi romi,  mai ales 
femei, astfel încât, în cele două grupuri de participanţi, 
jumătate  proveneau  din  comunităţi  de  romi  şi  peste
jumătate au fost femei. 

Cursul de formare VET4ROMA s-a dovedit a fi potrivit nevoilor 
participanţilor, mai ales aspectele legate de competenţa 
digitală şi abilităţile de comunicare. Prin acest curs le-a crescut 
încrederea, atât în ceea ce priveşte abordarea comunităţilor 
de romi cât şi abordarea instituţiilor. Participarea femeilor 
a fost semnificativă în mod deosebit deoarece acest curs a 
contribuit direct la îmbunătăţirea şanselor lor de a-şi găsi 
un loc de muncă prin adăugarea unei abilităţi specializate 
la profilul lor profesional, mai ales ţinând cont de faptul 
că femeile sunt deseori foarte motivate să se implice în 
procesul de mediere şi reprezintă astfel un punct de acces 
la şi de legătură cu romii şi alte comunităţi  etnice  care  se  
confruntă  cu  dificultăţi  în exercitarea  drepturilor  lor  în 
relaţiile cu autorităţilor publice. Au fost formate grupuri 
mixte în ceea ce priveşte sexul şi apartenenţa etnică pentru 
a facilita relaţionarea şi crearea de reţele, împărtăşirea de 
experienţe şi învăţarea împreună şi unii de la alţii, în vederea 
stabilirii unor relaţii de durată între membrii grupului.
Pe lângă gradul înalt de motivare, care s-a reflectat în prezenţa 

şi contribuţia participanţilor la curs, feedback-ul primit 
se referă   în   general   la   satisfacţia   lor   per ansamblu 
în ceea ce priveşte cursul şi aprecierea cunoştinţelor şi 
abilităţilor tehnice nou-dobândite. Majoritatea participanţilor 
s- au  simţit  suficient  de  încrezători  şi competenţi 
pentru a-şi aplica abilităţile şi cunoştinţele în cadrul 
procesului de mediere interculturală cu părţi relevante.

VET4ROMA – Activităţi de lobby

Activităţile de lobby au fost realizate încă de la 
începutul proiectului VET4ROMA cu actori instituţionali 
şi organizaţii de formare. Aceste activităţi au vizat 
părţi interesate de la nivel regional şi naţional şi 
au avut ca scop creşterea probabilităţii de a:
- Acredita cursul de mediere interculturală VET4ROMA 
(cu comunităţi de romi), transformându-l   astfel   într-o   
resursă   accesibilă   recunoscută   de   instituţii oficiale;
-  Integra cursul VET4ROMA în sistemul 
curent de formare profesională.

În acest scop, au fost organizate patru întâlniri cu autorităţi 
locale şi regionale din domeniul dezvoltării profesionale şi 
ocupării forţei de muncă: Institutul de Formare şi Muncă din 
cadrul Ministerului Muncii italian, Departamentele de Formare 
şi Muncă ale regiunii Lazio şi Departamentul de Formare 
şi Muncă al Municipalităţii Roma, iar cu un reprezentant al 
Conferinţei Permanente a Regiunilor Statului din regiunea 
Basilicata care se ocupă de formarea profesională a avut 
loc un schimb intensiv de informaţii prin telefon şi e-mail. 
Aceste întâlniri au reprezentat primii paşi spre sensibilizarea 
instituţiilor relevante cu privire la semnificaţia şi beneficiile 
abordării integrării  sociale  a  comunităţilor  de  romi  prin  
medierea  interculturală.  În  ciuda tuturor  acestor  întâlniri  
şi  confirmărilor  primite  în  cadrul  lor,  cursul  de  formare 
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VET4ROMA nu a putut fi acreditat în timpul perioadei de 
implementare a proiectului, în principal din cauza unor 
schimbări care se fac în prezent la sistemul italian de formare 
profesională ca urmare a dialogului instituţional dintre Regiuni 
şi Stat. Mai mult, a fost dificil să evaluăm probabilitatea 
unei acreditări reale în perioada de implementare   a   
proiectului   VET4ROMA   datorită   procedurilor   complicate   
de acreditare, precum şi disponibilităţii şi nivelului de 
conştientizare variate în rândul autorităţilor relevante.

O soluţie alternativă la 
acreditarea cursului de 
formare VET4ROMA

O alternativă a fost includerea cursului VET4ROMA în 
activităţile de formare în medierea interculturală deja 
acreditate, aşa că a avut loc o serie de întâlniri cu centrele 
de formare şi organizaţiile societăţii civile din Regiunea Lazio 
acreditate să furnizeze cursuri de formare profesională în 
medierea interculturală. În particular, o cooperare de durată 
cu organizaţia Speha Fresia a dus la închegarea unui dialog 
şi la evaluarea posibilităţii de a include Modulul 3 al cursului 
VET4ROMA (despre educaţie) într-un program de formare 
acreditat care este furnizat deja de această organizaţie. 
Acest modul  se  potrivea  mai  bine  în  curriculum-ul  deja  
existent  datorită  valorii  sale adăugate date de accentul 
pus pe medierea interculturală cu comunităţile de romi. 
Această organizaţie a societăţii civile se ocupă de aspecte 
de asistenţă socială în toată zona Romei şi era conştientă de 
problemele legate de asistenţă socială în ceea ce priveşte 
integrarea comunităţilor de romi şi de resursele necesare 
pentru a se ocupa de ele. În acest sens, Modulul 3 al cursului 
VET4ROMA a fost considerat o resursă importantă pentru 
îmbunătăţirea perspectivelor de integrare a romilor pe 
termen mediu şi lung şi a fost astfel inclus în curriculum-ul de 
formare deja existent, oferindu- le mediatorilor interculturali 
posibilitatea de a-şi dezvolta cunoştinţe şi abilităţi specifice 
relaţionate cu integrarea comunităţilor de romi.
ASO face eforturi pentru a include Modulele 1 şi 2 ale 
cursului de formare VET4ROMA în alte cursuri de mediere 
interculturală acreditate, iar în prezent analizează 

posibilitatea de a face acest lucru cu instituţii şi organizaţii 
educaţionale relevante care furnizează cursuri de formare 
profesională axate pe probleme de asistenţă socială .

Lecţii învăţate în Italia: un 
accent social specific

Proiectul   VET4ROMA   a   generat   un   accent   social   
specific   asupra   medierii interculturale ca instrument 
pentru abordarea problemelor romilor, mai ales în ceea 
ce priveşte exercitarea şi protejarea drepturilor omului în 
relaţiile cu autorităţile locale şi regionale. La nivel local, a 
facilitat dobândirea unor abilităţi profesionale specifice, 
crearea de reţele între reprezentanţi ai comunităţii locale, 
actori instituţionali şi civici, mai ales între comunităţile 
de romi şi mediatorii interculturali VET4ROMA.

La nivel european, proiectul a adus laolaltă o serie 
de organizaţii/reţele, iar indirect şi instituţii care 
altfel nu prea colaborează unele cu altele. Aceasta a 
dus la împărtăşiri  de  experienţe,  parteneriate  şi  o 
multiplicare   a   resurselor   care   altfel   nu   s-ar   fi 
întâmplat. Un bun exemplu este faptul că Modulul 3 al 
cursului de formare VET4ROMA a fost proiectat în 

patru versiuni, fiecare axându-se pe un singur domeniu 
din Decada de Incluziune a Romilor – educaţie, angajare, 
sănătate şi locuire în comunităţile locale. Acest lucru 
nu s-ar fi întâmplat fără stabilirea unui parteneriat şi 
multiplicarea resurselor, astfel încât cei care doresc să 
activeze ca lucrători comunitari şi ca specialişti informali în 
comunicare au acum acces la un curs de formare modern 
pe tema medierii interculturale şi integrarea romilor.
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Specializarea ca resursă majoră

Este important de remarcat că persoanele care activează 
în domeniul integrării sociale a romilor au acces cu greu 
la resurse specializate, aşa cum este cursul de formare 
VET4ROMA, pentru că acestea sunt puţine. Abordarea 
integrării romilor într-un context intercultural necesită 
informaţii, cunoştinţe şi abilităţi din mai multe domenii, 
precum şi o abordare a rezolvării problemelor care să fie 
lipsită de stereotipurile care se găsesc la tot pasul chiar şi 
printre actorii din domeniul integrării sociale. De exemplu, 
persoanele specializate în educaţia romilor ar putea avea 
mai puţine abilităţi şi cunoştinţe aprofundate legate de 
diferite modalităţi de a trata aspectele legate de locuire, 
sănătate sau angajare. În loc de a căuta modalităţi afirmative, 
orientate spre soluţii, de abordare a acestor probleme cu 
care se pot confrunta romii, lipsa de informaţii, cunoştinţe 
sau experienţă în toate domeniile relevante pentru 
exercitarea drepturilor romilor duce la neconştientizarea 
complexităţii lor, o abordare unilaterală a rezolvării 
problemelor sau la reticenţă de a încerca o rezolvare.
Cea mai importantă lecţie învăţată în cadrul 
proiectului VET4ROMA este faptul că o diversitate 
de abordări şi experienţe îmbogăţeşte resursele 
aflate la dispoziţia tuturora, îmbunătăţind astfel 
procesul de integrare a comunităţilor de romi.

Pe de altă parte, o provocare majoră s-a dovedit 
a fi dificultăţile întâmpinate în relaţionarea cu 
autorităţile locale şi naţionale în încercarea de a 
acredita cursul de formare. În Italia, cursul nu a fost 
acreditat încă din cauza a trei tipuri de factori:
1. Factori structurali, precum fragmentarea competenţelor 
şi conflictul de jurisdicţie în rândul autorităţilor publice (de 
exemplu între nivelul naţional, regional şi local), precum şi 
durata foarte mare a procedurii de acreditare, ceea ce a făcut 
imposibilă acreditarea cursului de mediere interculturală 
VET4ROMA în perioada de implementare a proiectului. La 
fel ca în cazul altor ţări din cadrul Consorţiului, membrii 
echipei de proiect s-au tot întâlnit cu persoane interesate 
care reprezentau diferite autorităţi şi care şi-au oferit 

sprijinul, dar părea puţin probabil ca acreditarea să se 
întâmple, părând imposibilă chiar şi în viitorul apropiat;
2. Oportun ităţ i  lim i tat e  d e  finanţare  datorită unor 
factori contextuali mai  generali, cum  ar  fi  criza  economică  
ce  a  început  în  2008  şi  continua  încă   în  timpul 
implementării proiectului VET4ROMA. Aceasta a rezultat 
într-o continuă descreştere a   resurselor   disponibile   
pentru   activităţi   sociale   (de   ex.   integrarea   romilor), 
educaţionale şi de formare. Datorită acestei situaţii, 
domeniul medierii interculturale, abordat de proiectul 
VET4ROMA, se află foarte jos pe lista de priorităţi a 
finanţatorilor şi a celor care elaborează politici;
3. Factori culturali, cum ar fi un nivel scăzut de conştientizare a 
problemelor reale care afectează comunităţile de romi. Şi asta 
din cauză că încă domină stereotipurile, răspândite  în  primul  
rând  de  mass-media,  şi  pentru  că  romii  sunt  foarte  slab 

reprezentaţi în domeniul social. Aceşti factori au stat în 
calea angajamentelor instituţiilor de a sprijini proiectul 
VET4ROMA şi de a facilita accesul la resursele de formare, în 
ciuda interesului şi a eforturilor persoanelor din cadrul lor

Parteneriate locale – cheia 
unei implementări eficace

Aceşti factori indică şi faptul că implementarea Cadrului UE 
pentru Strategii Naţionale de Integrare a Romilor până în 
2020, deşi este obligatorie în statele membre, este departe  
de  a  se  întâmpla  în  realitate  (cu  eficacitate).  Pe  de  altă  
parte,  această dificultate a motivat consorţiul proiectului 
să stabilească parteneriate  cu al treilea sector, în care 
ambele părţi să aibă de câştigat, mai ales cu organizaţii ale 
societăţii civile acreditate să furnizeze cursuri de formare 
pe probleme sociale şi mediere interculturală. De aceea, 
în Italia, a fost până la urmă posibil să includem Modulul 3 
al cursului de formare VET4ROMA într-un curs de formare 
acreditat existent, făcându-l accesibil tuturor celor interesaţi 
să-şi dezvolte abilităţile de a lucra cu comunităţi de romi.
Cea de-a doua lecţie învăţată este faptul că metodele 
informale, mai ales în colaborare cu al treilea sector, 
pot fi o resursă atunci când instituţiile se dovedesc a fi 
prea inerte sau le lipseşte conştiinţa, angajamentul sau 
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resursele de a aborda problematica integrării romilor.

O privire înapoi la proiect ca mediu de învăţare arată că 
media a fost esenţială în comunicare şi diseminare pe 
parcursul derulării proiectului. Folosirea mediei, mai ales a 
reţelelor sociale, dar chiar şi a mijloacelor media clasice, cum 
ar fi ziarele, radioul sau televiziunea,  s-a  dovedit  a  fi  un  
factor  important  în  implicarea  beneficiarilor  şi  a părţilor 
interesate. Doar simpla producere de rezultate şi servicii, 
cum ar fi cursul de formare VET4ROMA şi platforma web, 
nu a fost suficientă pentru a ajunge la un public variat, deşi 
aceste produse sunt resurse importante pentru toată lumea 
din domeniul medierii interculturale cu comunităţi de romi.

Folosirea mediilor sociale 
pentru o mai bună diseminare

Conform strategiei de comunicare şi diseminare, unul din 
primele instrumente folosite pentru a informa beneficiarii 
şi părţile interesate despre activităţile şi rezultatele 
proiectului a fost platforma Twitter. Într-o primă fază, 
s-a stabilit că nu vom avea o pagină Facebook pentru a 
nu supraîncărca comunicarea cu publicul interesat.
Deşi folosirea Twitter i-a pus pe cei care ne urmăreau la 
curent cu tot ce se întâmpla, potenţialul său nu a fost utilizat 
la maximum. De aceea, în ultimele şase luni de proiect am 
creat o pagină Facebook. Foarte repede a strâns 380 de 
„Prieteni” şi 160 de membri din grupul restrâns, ceea ce a 
dus la o diseminare sporită şi a atras actori care altfel nu 
s-ar fi implicat în comunicare. Zilnic aveau loc schimburi 
despre problemele romilor, politici sociale şi măsuri de 
integrare, implicând oameni şi organizaţii din cele cinci 
ţări ale consorţiului (Spania, Italia, Belgia, România şi 
Serbia), precum şi din alte peste 15 ţări (cum ar fi Albania, 
Austria, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Franţa, Macedonia, 
Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Norvegia, Portugalia, 
Slovacia, Slovenia, Suedia, Marea Britanie, SUA etc.).
Toţi partenerii consorţiului şi-au publicat propriile articole şi 
postări pe reţele sociale, cu legături  spre  site-ul  proiectului  
VET4ROMA.  Twitter,  Facebook  şi  platforma  online  a 
proiectului au oferit un spaţiu pentru ca diferiţi actori să 
poată împărtăşi informaţii şi conţinuturi care sunt deseori 

neglijate sau ignorate de mijloacele media tradiţionale. 

Cea de-a treia lecţie învăţată este faptul că utilizarea 
mediilor sociale a îmbunătăţit eficacitatea diseminării în 
două feluri. Cu ajutorul mediilor sociale au avut loc zilnic 
schimburi de informaţii despre aspecte pe care mijloacele 
media tradiţionale nu le înregistrează şi pe care mijloacele 
mai „statice” de comunicare, cum ar fi newsletter-uri 
sau site-uri web, nu le pot gestiona. Mediile sociale au 
implicat o reţea mai largă de actori, beneficiari, instituţii, 
organizaţii ale societăţii civile şi alte părţi interesate care au 
interacţionat activ, contribuind la o mai bună răspândire a 

informaţiilor despre proiectul VET4ROMA şi rezultatele sale.

Declaraţii ale participanţilor 
italieni la cursul de formare

„Cursul de formare este o şansă să vorbim cu alţi colegi 
care lucrează în alte părţi ale Romei, unde situaţia 
romilor, precum şi contextul social, sunt diferite.”
„Pentru  toţi  mediatorii  care  au  participat  la cursul 
VET4ROMA şi care sunt implicaţi în Proiectul de Şcolarizare 
a Copiilor şi Adolescenţilor Romi, finanţat în ultimii 
20 de ani de Municipalitatea Roma, cursul de formare 
VET4ROMA a fost un spaţiu în care au putut să
vorbească   despre   rezultate,   probleme   critice   şi   soluţii   
la   ele,   precum   şi   să împărtăşească idei şi bune practici.
La fel ca participanţii, ASO lucrează cu două dintre cele mai 
mari tabere de romi din Roma, ambele diferite în ceea ce 
priveşte mărimea, locaţia, dinamica internă a comunităţii 
locale şi relaţia/relaţiile cu comunităţile din jur. Tabăra de 
romi din Via Candoni este populată de două comunităţi: 
una din Bosnia, cealaltă din România. Pe de altă parte, 
tabăra de romi din Castel este populată în principal de 
persoane provenind din Bosnia, dar şi din Muntenegru, 
Serbia şi Croaţia, şi se află atât de departe e părţile 
urbane ale oraşului încât copiii trebuie să călătorească 
cam 30 de km până la cea mai apropiată şcoală.
De  aceea,  cursul  de  formare  VET4ROMA  ne-
a  oferită  şansa  de  a  ne  împărtăşi
experienţele zilnice între noi. A fost foarte apreciat 
de mediatorii romi, care în marea majoritate trăiesc şi 
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lucrează în tabere, ceea ce le limitează oportunităţile 
de a experimenta viaţa şi dinamica comunităţii 
locale în alte zone ale oraşului şi ale ţării.”

Mediatorii (inter)culturali italieni

În Italia, calificările profesionale se află sub jurisdicţia 
Regiunilor, iar profesia de mediator cultural este 
recunoscută în regiunea Lazio. Totuşi, nu există 
o specializare pentru mediatorii care lucrează cu 
comunităţi de romi, în ciuda faptului că în Italia – mai 
ales în Roma, unde ASO a implementat activităţile 
proiectului VET4ROMA – medierea pentru romi este de 
fapt o profesie specializată care presupune un pachet 
de competenţe şi abilităţi generate de stadiul integrării 
şi de condiţiile de trai ale comunităţilor de romi.
În Italia, mediatorii care lucrează cu romi, cu persoane 
care încă trăiesc în tabere, reprezintă  o  punte  între  
comunitatea  romă  şi  comunitatea  mai  largă,  instituţii  şi 

societate în general, care în multe cazuri încă acţionează 
discriminatoriu şi au o părere negativă despre romi.

Perspective de viitor pentru 
proiectul VET4ROMA din 
perspectiva partenerului italian

Proiectul VET4ROMA a fost o ocazie de a stabili colaborări 
şi de a semna un Memorandum de Înţelegere între mai 
multe instituţii şi institutul de formare profesională.
Deşi toate părţile au recunoscut importanţa rolului 
mediatorului în relaţia cu  romii,  în  acel  moment  nu  a  
fost posibilă adăugarea componentei de specializare la 
calificarea care exista deja, din   cauza   a   două   motive   
principale. Primul   a   fost   durata   cursului   pilot
VET4ROMA (60 de ore), care, conform standardelor 
italiene, nu e suficient de lungă pentru a obţine o calificare 
profesională. Cel de-al doilea motiv a fost faptul că 
actualizarea categoriilor profesionale se află sub jurisdicţia 
Conferenza Stato Regioni, un organism colegial  care 
vizează cooperarea instituţională între  stat şi guvernele 

locale. De aceea, consorţiul a decis să încerce să includă 
modulele cursului de formare VET4ROMA în cursurile 
acreditate deja existente pentru mediatorii culturali.
O  modalitate  este  includerea  Modulului  3  
al  cursului  VET4ROMA  în  cursul  de
mediere culturală furnizat de Speha Fresia, un centru de 
educaţie superioară şi de învăţare pe tot parcursul vieţii 
acreditat de Regiunea Lazio, care funcţionează din 1983 
în domeniul promovării participării sociale şi economice şi 
creării de reţele pentru a combate discriminarea şi care astfel 
şi-a asumat şi răspunderea faţă de rezultatele VET4ROMA. 
Astfel, aceste cursuri vor avea şi o componentă specifică 
axată pe populaţia romă, care este un aspect esenţial pentru 
un mediator într-un oraş ca Roma. În viitor, toate părţile 
implicate, serviciile publice şi organizaţiile societăţii civile 
care lucrează în domeniul medierii vor fi informate şi li se va 
prezenta metodologia şi conţinuturile cursului de formare 
VET4ROMA. ASO a participat deja la întâlniri şi discuţii  legate  
de  educaţie,  angajare,  sănătate  şi  locuire  care  au  dus  
la  stabilirea formală, în februarie 2015, a Biroului Regional 
pentru Integrarea şi Incluziunea Socială a Romilor. Marta 
Bonafoni din cadrul administraţiei regiunii Lazio a spus:
„Biroul este un pas important în vederea combaterii 
politicilor de segregare a romilor într-un mod constructiv, 
luând în acelaşi timp în considerare şi aspecte mai 
generale de siguranţă, printr-un proces de integrare a 
romilor pe piaţa forţei de muncă, în sistemul de educaţie 
şi în politicile sociale. Un reprezentant instituţional poate 
câştiga această bătălie  doar  împreună  cu  autorităţile  
locale,  comunităţile  şi  organizaţiile  societăţii civile.”
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Implementarea cursului 
de formare în medierea 
interculturală VET4ROMA

Activităţile  din   România, implementate  de  Institutul 
Intercultural   Timişoara   în cooperare cu Centrul de 
Resurse şi Asistenţă  Educaţională  „Speranţa”, s-au     
concentrat  pe  formarea mediatorilor  şcolari  care  
lucrează cu  comunităţi  de  romi.  În  cadrul sistemului  de  
educaţie  românesc sunt angajaţi câteva sute de astfel
de mediatori, majoritatea dintre ei fiind romi. Şi asta 
datorită unei iniţiative pilot din anii  90  a  Institutului  
Intercultural  Timisoara,  Romani  CRISS  şi  alte  organizaţii, 
sprijinite de Consiliului Europei. Angajarea mediatorilor 
şcolari la scară largă se datorează în primul rândul 
angajamentului Ministerului Educaţiei şi a fost posibilă 
datorită finanţărilor UE oferite în perioada 2003-2007.
De  aceea,  a  fost  stabilit  un  parteneriat  cu  Ministerul  
Educaţiei.  Tot  în  strânsă cooperare cu reprezentanţi ai 
Ministerului Educaţiei au fost stabilite şi criteriile pentru 
selectarea mediatorilor care să participe la cursul de formare 
VET4ROMA şi s-a desfăşurat şi procesul de selecţie. Au fost 
selectaţi 25 de mediatori şcolari din diferite regiuni ale 
României, care au participat la cursul faţă-în-faţă în Timisoara 
între 19 şi 22 iunie 2015, urmând apoi cursul online. Toţi 
mediatorii care au participat la cursul de formare plănuiesc 
să  continue  să lucreze cu comunităţile de romi din zona 
unde trăiesc în următorii ani şi mulţi dintre ei lucrează în 
zone puternic afectate de o combinaţie de provocări multiple, 
incluzând un grad ridicat de abandon şcolar timpuriu, un 
nivel scăzut al prezenţei în cadrul educaţiei preşcolare, 
prezenţă neregulată la şcoală, realizări şcolare slabe, 

sărăcie extremă, conflicte între părinţi romi şi şcoală sau un 
nivel scăzut de participare a părinţilor romi la activităţile 
şcolare, migraţie internaţională oscilantă sau migraţia 
părinţilor, în timp ce copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor etc.
Există  două  categorii  de  mediatori  şcolari  angajaţi  în  
sistemul  de  educaţie  din România: cei care au urmat un curs 
acreditat şi au obţinut un certificat de calificare profesională 
oficial recunoscut de Ministerul Muncii şi cei care au urmat 
un curs de formare iniţială pe termen scurt furnizat de 
Ministerul Educaţiei şi recunoscut doar de acest minister, 
fără o certificare profesională oficială. Toţi participanţii la 
cursul de formare VET4ROMA se încadrează în cea de-a doua 
categorie, neavând un certificat de calificare profesională 
ca mediatori. Aşadar, cursul VET4ROMA reprezintă un pas 
important într-un proces care să ducă la obţinerea unui 
certificat de calificare profesională ca mediatori. Mediatorii 
care au un astfel de certificat pot fi angajaţi şi de autorităţile 
locale sau în cadrul unor proiecte finanţate de UE. 
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Lecţii învăţate în România

În ciuda faptului că în România sistemul de mediatori 
şcolari este instituţionalizat şi recunoscut oficial, cursul 
de formare oferit de proiectul VET4ROMA s-a dovedit a fi 
foarte  relevant,  util  şi  necesar  pentru  participanţi  şi,  
de  asemenea,  foarte  valoros pentru sistem ca întreg.
Cu excepţia a doi participanţi, pe lângă formarea iniţială (o 
şcoală de vară de două săptămâni) furnizată de Ministerul 
Educaţiei, mediatorii au participat şi la un curs de formare  
al  Consiliului  Europei  în  cadrul  programului  ROMED  (4  
zile,  6  luni  de practică şi 3 zile). Totuşi, toţi mediatorii au 
recunoscut că au nevoie de formare suplimentară pentru a 
putea răspunde adecvat la provocările cu care se confruntă în 
munca lor de zi cu zi şi mai ales pentru a implementa într-
un mod sustenabil în practica lor principiile menţionate în 
Recomandarea Consiliului Europei cu privire la medierea în 
comunităţile de romi, promovate şi de programul ROMED.
De   asemenea,   au   considerat   cursul   de
formare o oportunitate de a împărtăşi experienţe, 
reflecta asupra muncii lor şi identifica  strategii  prin  
care  să  obţină  un nivel mai înalt de recunoaştere şi 
sprijin la nivel local din partea şcolilor şi instituţiilor 
locale, precum şi din partea comunităţii de romi.
Aceasta a fost prima dată când mediatorii din România 
au participat la un curs de formare care a folosit 
învăţarea mixtă, iar componenta online a cursului a 
reprezentat o provocare semnificativă pentru aproximativ 
jumătate din participanţi. A fost facilitat accesul la 
platforma de formare online şi a fost nevoie şi de sprijin 
suplimentar, oferit fie de formatori, prin telefon, fie de 
colegi sau rude mai familiarizaţi cu utilizarea TIC.

Declaraţii ale participanţilor 
români la cursul de formare

Câteva dintre comentariile mediatorilor care 
au participat la cursul de formare, la
sfârşitul sesiunii faţă-în-faţă au fost:

“Ne întoarcem mai încrezători, cu forţe proaspete”
“Nu aveam puterea să despicăm probleme aşa 
cum am făcut – o aici şi ne creşte încrederea că 
am procedat bine… că suntem valoroşi”
“Fiecare avem o importanţă”
“ Am învăţat că suntem egali şi că trebuie să 
ne respectam unii pe ceilalţi  orice
probleme am avea”
“Am înţeles următorul lucru: Trebuie să fim empatici unii cu 
ceilalţi, am înţeles ce importantă e comunicarea nonverbală.
“Am sa citesc povestea Pufuşorului cald şi copiilor 
mei ca să înveţe că pentru a primi e
nevoie sa dăruiască”
“Trebuie să ne gândim prima data să ţinem 
cont şi de sentimentele celorlalţi” “E important 
să ne acceptam unii pe ceilalţi”
“ Uneori din conflicte poate ieşi ceva bun” 

“Responsabilitatea [abseteismului şcolar] nu este 
doar a mediatorului, este a comunităţii. Noi facem 
parte dintr-o comunitate, toţi au o responsabilitate 
în astfel de caz” “Am învăţat cum să comunic”
“Am învăţat că fiecare are o parte de responsabilitate 
în absenteismul copiilor romi”

“ A fost binevenit schimbul de experienţă între mediatori”
“Am învăţat să cerem concret exact ce vrem, 
cu cuvinte simple, potrivite, să nu lăsăm
loc de intepretare”
“Am învăţat să împărţim responsabilităţile 
(muncii de mediator şcolar)”
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Perspective de viitor pentru 
proiectul VET4ROMA din 
perspectiva partenerului român

Modulele cursului şi toate materialele de training au fost 
adaptate pentru a fi compatibile   cu   standardul   ocupaţional   
pentru   mediatorul   şcolar,   aprobat   de Ministerul Muncii. 
Acest lucru a permis ca experienţa cursului de formare furnizat 
în cadrul proiectul VET4ROMA să deschidă câteva direcţii 
prin care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii 
şi sustenabilităţii medierii şcolare în comunităţile de romi 
din România. Dintre cele mai importante putem menţiona:
- Îmbunătăţirea  calităţii  formării  iniţiale  
furnizate  mediatorilor  în  viitor  de Ministerul Educaţiei 
şi poate şi de alţi furnizori de formare acreditaţi. Toate 
materialele elaborate au fost oferite Ministerului Educaţiei 
pentru a fi folosite în cursurile de formare viitoare;
-     Elaborarea  unei  metodologii  de  validare  
a  competenţelor  mediatorilor  şi
furnizarea de certificate de calificare profesională oficiale 
celor care trec cu succes o examinare şi dovedesc că au 
competenţele necesare pentru a-şi îndeplini cu bine sarcinile 
de mediatori. Modulele şi materialele VET4ROMA, precum 
şi materialele  adiţionale elaborate în România în acest 
scop, pot fi folosite atât pentru definirea metodologiei şi 
procedurilor de evaluare a competenţelor cât şi pentru 
furnizarea unei formări minime mediatorilor care au deja 
experienţă, pregătindu-i pentru procesul de evaluare.

Vor fi necesare eforturi suplimentare pentru a sprijini 
mediatorii în valorificarea la maxim a cursului de formare, 
în implementarea în practica lor curentă a metodelor şi 
instrumentelor oferite de curs. Pentru ca acest lucru să se 
întâmple, trebuie îmbunătăţită monitorizarea activităţilor 
desfăşurate de mediatorii şcolari şi să li se ofere oportunităţi 
de reflecţie, de a se sprijini unii pe alţii şi de a face schimburi 
de experienţe în mod regulat. În acest sens, un rol cheie 
le revine inspectorilor şcolari judeţeni responsabili de 

predarea limbii romani şi de incluziunea educaţională a 
copiilor romi, care se pot folosi de informaţiile furnizate 
de mediatorii implicaţi în cursul de formare VET4ROMA.
O altă nevoie care a reieşit în cadrul experienţei cursului 
de formare VET4ROMA şi care trebuie luată în considerare 
în viitor se referă la formarea directorilor şcolari. 

Mediatorii şcolari pot produce un impact mai puternic 
asupra educării copiilor romi dacă directorii şcolilor cu 
care lucrează sunt conştienţi de rolul lor, de codul de 
etică şi de provocările cu care se confruntă. Astfel, cu 
un posibil sprijin din partea fondurilor structurale UE, 
ar fi util să se organizeze cursuri de formare pentru toţi 
directorii de şcoală care cooperează cu mediatori.
Un rol cheie în valorificarea contribuţiilor proiectului 
VET4ROMA şi în furnizarea unor răspunsuri adecvate la 
provocările descrise mai sus le aparţine reprezentanţilor 
Ministerului Educaţiei din România cu responsabilităţi 
directe în acest domeniu. Institutul  Intercultural  Timisoara  
şi  Centrul  de  Resurse  şi  Asistenţă  Educaţională
„Speranţa” vor continua să lucreze îndeaproape cu ei 
pentru a asigura sustenabilitatea realizărilor din cadrul 
proiectului VET4ROMA şi pentru a mai face câţiva paşi 
înainte în direcţia îmbunătăţirii calităţii muncii mediatorilor 
şcolari din comunităţile de romi din România.
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Implementarea cursului 
de formare în medierea 
interculturală VET4ROMA

Cele două cursuri de formare VET4ROMA pentru mediatori 
interculturali în comunităţile de romi au fost organizate 
între iunie şi octombrie 2015. Înainte de lansarea cursului 
de formare, echipa sârbă de proiect s-a hotărât să 
stabilească o anumită proporţie de femei şi bărbaţi pentru 
a încuraja participarea femeilor rome, care până la urmă 
au reprezentat 80% din totalul cursanţilor. Un total de 
23 de participanţi, dintre care trei sferturi erau romi, au 
terminat toate cele trei module ale cursului de formare.
Primul  grup  de  cursanţi  aveau  o  educaţie  foarte 
bună, în mare parte de nivel universitar, majoritatea 
lucrând   cu   organizaţii   ale   societăţii   civile   în 
domeniul medierii. Deşi sesiunile faţă-în-faţă au fost 
foarte  active,  iar  prezenţa  a  fost  foarte  bună  la 
ambele cursuri de formare, sesiunile online au fost
destul de dificil de implementat datorită faptului că unii 
participanţi nu aveau abilităţile  necesare  pentru  a  utiliza  
instrumentele  de  învăţare  virtuală.  De  aceea, echipa 
de formare a trebuit să-şi adapteze abordarea oferind 
îndrumare online şi faţă în faţă, implicând alte organizaţii 
ale societăţii civile din cadrul reţelei RUT şi punând câteva 
laptop-uri la dispoziţia participanţilor în timpul cursului.

Lobby şi diseminare

Activităţile intense de lobby ale echipei sârbe de proiect 
au rezultat în mobilizarea a trei suporteri instituţionali 
regionali ai proiectului, precum şi a  unei organizaţii a 
societăţii civile  şi a  unei iniţiative  internaţionale  la  care  
participă  mai multe  ţări. Avocatul Poporului – Ombudsman 
(APO) al Provinciei Autonome Vojvodina (PAV), Biroul 
pentru Incluziunea Romilor (BIR) al Guvernului PAV şi 
Fondul pentru Afaceri Europene Vojvodina (FAEV) au 
semnat un Memorandum de Colaborare cu partenerul 

sârb al proiectului VET4ROMA – RUT. Pe lângă faptul că a 
numit un angajat care să fie membru al echipei de proiect 
şi să faciliteze implementarea activităţilor proiectului chiar 
de la început, APO a susţinut proiectul în activităţile de 
diseminare, informare şi media,  a  contribuit  cu  informaţii  
specializate  în  cadrul  cursului  de  formare  şi  a sprijinit 
demersurile de acreditare a cursului de formare.
BIR  a  contribuit  în principal  la  recrutarea  participanţilor 
la  cursul  de  formare,  la activităţile de diseminare, la 
demersurile pentru acreditarea cursului şi la contactarea 
celor care elaborează politici. FAEV este implicat în programe 
destinate angajării romilor implementate de Guvernul 
Vojvodina, aşa că a sprijinit activităţile menită să
găsească  modalităţi  de  acreditare  a  cursului.  Centrul  
Know-How,  o  organizaţie  a societăţii  civile  care  desfăşoară  
un  program  extins  de  dezvoltare  a  capacităţii  de 
ocupare a forţei de muncă pentru romi, a pus la dispoziţie 
un spaţiu pentru cursul de formare şi a facilitat procesul 
de formare. Pe lângă faptul că a co-finanţat proiectul 
VET4ROMA  în    Serbia,  contribuţia  esenţială  a  Iniţiativei  
Central  Europene  a  fost diseminarea internaţională a 
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informaţiilor despre activităţile proiectului, cu scopul de 
a asigura sustenabilitatea acestora odată cu terminarea 
oficială a proiectului. Diseminarea  informaţiilor  despre  
proiectul  VET4ROMA  s-a  făcut  prin  contactarea reţelelor 
de susţinători ai proiectului, dar şi prin utilizarea metodelor 
tradiţionale de informare – electronice, tipărituri, precum 
şi mediile sociale, cele din urmă ajungând până la reţele 
sociale europene şi americane. Un avantaj special în acest 
sens a fost faptul  că  serviciile  media  publice  regionale  şi  
naţionale  de  radio  şi  TV  au  un departament în romani şi 
au un program săptămânal de câteva ore în această limbă.

Lecţii învăţate în Serbia

Cursurile de mediere interculturală de genul celui 
dezvoltat în cadrul proiectului VET4ROMA ar trebui 
promovate în continuare.  În  ciuda  unor  dificultăţi  în 
ceea ce priveşte implementarea părţilor online în cazul 
participanţilor din zone rurale îndepărtate, o dezvoltare 
ulterioară a acestui curs de formare ar fi utilă, mai ales a 
părţilor de învăţare virtuală, pentru ca aceşti participanţi 
să aibă şanse egale de a-şi îmbunătăţi abilităţile de 
utilizare a calculatorului   şi   cunoştinţele   legate   de 
mediere. Platforma de învăţare virtuală la distanţe mari 
trebuie să fie activă cât mai mult timp, dar cel puţin un an 
de zile de la terminarea oficială a proiectului VET4ROMA 
pentru a încuraja astfel împărtăşirea de experienţe şi 
comunicarea în rândul mediatorilor şi crearea de reţele.
Pentru a exercita presiune asupra celor care 
elaborează politici pentru ca medierea
interculturală să fie recunoscută formal ca profesie, mai 
întâi trebuie recunoscut rolul mediatorilor comunitari.  
În acest scop, trebuie elaborate şi implementate mai 
multe activităţi de jos în sus în comunitate pentru a 
sensibiliza şi construi coeziunea socială în comunităţile  
locale  cu  o  proporţie  semnificativă  de  romi.  Probabil 
că  astfel  de activităţi vor genera un avânt pozitiv 
pentru activităţi ulterioare la nivel mai înalt, mai 

ales cu actori instituţionali. Într-un moment de criză 
economică şi tensiuni sociale alimentate, printre altele, 

de atitudini populiste, este important ca aceste activităţi 
să fie implementate într-un mod care să nu stimuleze 
diviziuni sociale, discriminare sau antagonism între membrii 
comunităţilor rome şi cei ai comunităţilor non-rome.
Implicarea  mass-mediei,  mai  ales  a acelora în limba romani, 
s-a dovedit a fi esenţială  pentru  diseminarea informaţiilor  
despre  proiectul VET4ROMA în Serbia, mai ales datorită 
faptului că o parte a programului acestora este transmisă şi 
în limba majorităţii. Acestea au transmis informaţii complete
despre cea de-a treia întâlnire de coordonare a proiectului 
VET4ROMA, despre cursul de formare, conferinţa finală, 
precum şi despre partea de analiză de context referitoare 
la situaţia coordonatorilor pentru romi din Vojvodina, 
Serbia, care a fost facilitată de biroul Avocatului Poporului 
– Ombudsman în numele proiectului VET4ROMA. Un alt 
factor cheie pentru care mijloacele de comunicare au fost 
interesate să prezinte informaţii despre proiect a fost faptul 
că acesta a fost sprijinit de mai multe instituţii care se ocupă 
de asigurarea exercitării şi protecţiei drepturilor romilor.
Mulţimea   de   profesionişti  din  diferite  sectoare   de   
activitate   adunaţi  în  jurul proiectului VET4ROMA 
s-a dovedit a fi crucială pentru managementul şi 
implementarea sa în Serbia. O astfel de abordare a 
permis o identificare eficientă a problemelor şi elaborarea 
unei proceduri eficace de rezolvare a acestora în cadrul 
echipei care au fost esenţiale pentru implementarea unui 
proiect atât de extins şi plin de provocări ca acesta.

Perspective de viitor pentru 
proiectul VET4ROMA din 
perspectiva partenerului sârb

Odată  cu  terminarea  oficială  a  proiectului,  toate  resursele  
generate  în  cadrul proiectului – cum ar fi platforma de 
învăţare virtuală, website-ul, expertiza mediatorilor,  profilul  
FB  şi  parteneriatele  –  vor  fi  folosite  pentru  a  furniza  în 
continuare cursuri online de mediere interculturală la un 
cost redus faţă de cel din cadrul proiectului VET4ROMA. 
Sperăm că, odată ce cursul de formare este recunoscut 
ca  un  curs  credibil  de  dezvoltare  a  capacităţilor  
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mediatorilor  interculturali  care lucrează în comunităţi cu 
o proporţie semnificativă de romi, se vor putea percepe 
anumite taxe pentru furnizarea acestuia, pentru a asigura 
sustenabilitatea implementării cursului fără a obţine profit.

Mediatorii VET4ROMA vor fi încurajaţi să-şi aplice cunoştinţele 
dobândite în timpul cursului de formare, să realizeze mediere 
în comunitate şi să-şi împărtăşească experienţele pe platforma 
online şi în cadrul unor evenimente publice, ca modalitate 
de a-şi documenta munca şi de a dovedi că acest tip de 

mediere  comunitară  este  necesară  şi,  mai  important,  
eficientă  în  comunitate  pe termen  lung.  Astfel  
de  dovezi vor fi utile  în atingerea  a  3  tipuri  de  
obiective  ale activităţilor de advocacy şi lobby:
1. Introducerea unui curs de formare în 
medierea interculturală după modelul VET4ROMA 
în curriculum-ul de formare al profesorilor din 
învăţământul preşcolar care lucrează cu copii romi;
2.   Acreditarea   unui   astfel   de   curs   de   
formare   în   cadrul   Institutului   de
Perfecţionare Educaţională în primă fază;
3. Desfăşurarea unor activităţi de lobby cu autorităţi naţionale 
din domeniul ocupării forţei de muncă pentru a include 
mediatorii interculturali pe noua listă a profesiilor şi, în 
consecinţă, să ofere oportunităţi de formare profesională a 
acestora în cadrul unor unităţi educaţionale de stat acreditate;
4. Desfăşurarea unor activităţi de lobby cu autorităţile 
administraţiei publice naţionale  pentru  a  amenda  Legea  
Administraţiei  Publice  astfel  încât  să introducă un 
post pentru unul sau mai mulţi mediatori romi în cadrul 
tuturor guvernelor autonome locale din Serbia în care 
romii reprezintă peste 5% din populaţie. Acest lucru ar 
oferi şi vizibilitate romilor din cadrul autorităţilor şi ar 
facilita incluziunea lor formală în structurile decizionale.

Declaraţii ale participanţilor 
sârbi la cursul de formare

„M-am înscris la curs deoarece cred că va conta foarte mult 
în munca mea, mai ales experienţa şi exemplele practice. 
Avem tot mai multe şanse să călătorim, atât în interes de 
afaceri cât şi din plăcere şi astfel întâlnim persoane de diferite 
culturi zilnic. Cred că e important să putem să comunicăm cu 
diverşi oameni fără a discrimina. În Serbia, oamenii ar trebui 
să fie mai bine informaţi despre mediere prin intermediul 
unor prezentări publice, cursuri de formare şi mass-
media. În ceea ce priveşte comunitatea de romi, medierea 
interculturală este crucială, deoarece membrii acesteia sunt 
foarte discriminaţi  şi  de  cele  mai  multe  ori  nu  sunt  bine 
informaţi despre care sunt drepturile lor de bază.” – V.C.
– participant nerom la cursul de formare

„Am urmat acest curs deoarece am dorit să dobândesc 
mai multe abilităţi şi cunoştinţe profesionale pentru a 
ajuta persoanele care au nevoie de ajutor. Experienţa 
de la curs înseamnă mult pentru mine pentru că poate fi 
aplicată, mai ales abilităţile de comunicare. Acest tip de 
mediere va prinde rădăcini în Serbia doar dacă facem tot 
ce ne stă în putinţă pentru a o prezenta persoanelor pentru 
care are   cea   mai   mare   relevanţă.   Trebuie   să 

continuăm în mod consecvent să demonstrăm oamenilor 
relevanţa acesteia. Altfel, nu va deveni o practică comună.
Medierea interculturală este relevantă pentru comunitatea 
romă din Serbia deoarece majoritatea acestor oameni 
au o educaţie precară. În ziua de azi este aproape 
imposibil să faci ceva pentru îmbunătăţirea situaţiei 
romilor fără cursuri de formare de acest gen.”
- M.A., activist rom.
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Campania de diseminare 
naţională VET4ROMA

Înainte de începerea procesului de acreditare, Fundaţia 
Pere Closa (FPC) a conceput o campanie de diseminare 
adresată organizaţiilor romilor, profesioniştilor din 
administraţia publică şi celor care elaborează politici. FPC 
a prezentat proiectul mediatorilor, actorilor din domeniul 
formării şi organizaţiilor romilor cu ocazia mai multor 
evenimente. Au  fost  trimise  şi  patru  newsletter-uri
naţionale elaborate în cadrul proiectului pentru a informa 
părţile interesate despre ultimele ştiri, activităţile şi progresul 
proiectului VET4ROMA. Au avut loc mai multe întâlniri 
cu reprezentanţi ai administraţiei locale şi regionale, iar 
semnificaţia medierii interculturale a fost prezentată grupului 
de MP romi din parlamentul regional, cu care s-a discutat 
şi despre nevoia de acreditare a cursului de formare pentru 
mediatori. Conferinţa de lansare a proiectului VET4ROMA
din Barcelona a adus laolaltă cel puţin 10 organizaţii 
rome şi nerome diferite pentru a discuta semnificaţia 
unei recunoaşteri oficiale a mediatorilor romi ca 
profesionişti de către autorităţile din domeniul ocupării 
forţei de muncă.   La   conferinţă   au   participat   
câţiva factori decizionali la nivel de politici, cum ar fi 
Ramon    Terrassa,    directorul    Directoratului
General  pentru  Acţiune  Civică  şi  Comunitară  
şi  Pere  Sala,  secretarul  Consiliului
Municipal al Romilor, care a venit în mod special 

pentru a discuta aspecte legate de mediere.

Procesul de acreditare 
a cursului de formare în 
medierea interculturală VET4

Pentru a facilita procesul de acreditare, FPC a 
ridicat problema importanţei acreditării cursului de 
mediere interculturală VET4ROMA în cadrul unor 
evenimente ale diferitelor  reţele  din  care  face  parte.  
Printre  altele,  VET4ROMA  a  fost  prezentat 

Departamentului Catalan de Educaţie, Inter-grupului 
rom al Parlamentului catalan, Comitetului consultativ 
pentru Planul catalan de integrare a romilor, Consiliului 
naţional al comunităţii rome. FPC a luat legătura şi cu 
IQPC (Institutul catalan de dezvoltare profesională), 
autoritatea de formare profesională  care ar putea  sprijini 
procesul de acreditare a cursului de formare VET4ROMA. 
Totuşi, datorită situaţiei politice şi schimbărilor din 
guvernul catalan în 2014-2015, procesul de acreditare 
a fost oprit şi probabil că va fi reluat în 2016.
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Implementarea cursului 
de formare în medierea 
interculturală VET4ROMA
FPC a organizat trei cursuri de formare, fiecare adaptat la 
nevoile specifice ale mediatorilor în funcţie de domeniul 
lor de activitate. Această abordare  a făcut ca procesul de 
învăţare şi lucru să fie organizat în grupuri mici, stimulând 
participarea, învăţarea personalizată, îmbunătăţirea abilităţilor 
IT individuale şi crearea de reţele în rândul mediatorilor.
Primul  curs  de  formare  a  reunit  12  mediatori  
din  comunităţi  de  romi  din  cadrul
Programului de Promotori Şcolari, angajaţi de FPC în 
colaborare cu Departamentul Catalan de Educaţie. Rolul 
lor este acela de a se ocupa de aspectele administrative, 
asigurând în acelaşi timp înscrierea şi prezenţa copiilor romi 
la  şcoală. Cursul de mediere interculturală VET4ROMA le-a 
oferit diferite abilităţi pentru a gestiona comunicarea cu 
familiile, precum şi pentru a propune modalităţi de a convinge 
administraţia locale de importanţa medierii comunitare.
La cel de-al doilea curs de formare au participat şapte 
mediatori şcolari din cadrul proiectului Siklavipen Savorença. 
Aceste femei mediatori au lucrat doar în domeniul educaţiei, 
ocupându-se de copii, familii, şcoli şi administraţie. Totuşi, 
au început să se implice tot mai mult în probleme ale 
comunităţii, mai ales cele legate de îmbunătăţirea participării 
copiilor la activităţile    comunităţii.    Cursul    de
formare le-a oferit şansa de împărtăşi 
experienţe şi de a înţelege importanţa susţinerii 
participării familiei la educaţia copiilor.
Cel de-al treilea curs a fost un eveniment de 
dezvoltare a capacităţilor şi abilităţilor a
10 mediatori din alte organizaţii ale romilor. FPC 
s-a pus la dispoziţia tuturor organizaţiilor care au 
dorit să dezvolte capacităţile profesioniştilor lor 
îmbunătăţindu- le abilităţile de mediere.
O parte foarte valoroasă a cursului de formare a fost 
Modulul 2, care a fost o nouă resursă care le-a prezentat 
mediatorilor o comunitate mai largă, europeană, 
formată din colegi de-ai lor, şi contextul său. Codul 

de etică al mediatorilor  pentru  romi  a  fost  o parte 
importantă a cursului de formare.  Acesta  le-a dat 
participanţilor posibilitatea nu doar să reflecteze asupra 
rolului mediatorului, ci şi să înţeleagă importanţa muncii 
care a fost realizată deja de mediatori în Europa. Faptul 
că au aflat despre experienţa cursului de formare ROMED 
sau despre situaţia romilor în Europa, care este diferită 
de cea din Spania, le-a permis participanţilor la curs să 
înţeleagă rolul şi importanţa mediatorilor pentru romi, 
atât la nivel european, cât şi la nivel local, în cadrul 
comunităţilor lor şi domeniilor lor de intervenţie specifice.

Declaraţii ale participanţilor 
spanioli la cursul de formare

Părerile exprimate în această parte aparţin unor 
mediatori comunitari romi şi neromi care lucrează 
în comunităţi de romi în oraşele Llobregat (zona 
La Florida), Badalona (zona Sant Roc) şi Sant Adrià 
del Besòs (zona La Mina) şi unor profesionişti care 
desfăşoară activităţi educaţionale sau comunitare.

Folosirea noilor tehnologii 
şi a platformei Moodle

„Cursul de formare îţi oferă şansa de a-ţi îmbunătăţi 
competenţele tehnologice. Deşi folosirea platformei Moodle a 
fost o experienţă complet nouă pentru mediatori, formatorii 
au dat explicaţii complete cu privire la cum pot fi folosite 
toate utilităţile platformei. În general, nu e doar un fel de 
sprijin pentru realizarea exerciţiilor şi a temelor, ci e şi o 
platformă care dă participanţilor posibilitatea de a rămâne în
contact unii cu alţii şi de a folosi tot felul de resurse 
comune,” a spus un mediator şcolar şi expert FPC.
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La început, primul modul de formare a inclus activităţi 
destinate alfabetizării digitale şi  îmbunătăţirii  abilităţilor  
de  utilizare  a  calculatorului.  Acestea  au  fost  necesare 
pentru ca formatorii să aibă întreaga atenţie a participanţilor. 
Înaintea cursului, majoritatea participanţilor nu aveau 
acces la calculatoare sau la internet pentru a practica şi a 
realiza exerciţiile online acasă. Pentru a face faţă acestui 
risc, FPC şi-a pus propriile facilităţi la dispoziţia acestora 
pentru a putea implementa partea online a cursului de 
formare. Participanţii au recomandat crearea unui spaţiu 
unde mediatorii şi experţii să poată avea acces la internet 
cu uşurinţă în viitor, pentru a putea continua să lucreze 
împreună şi să împărtăşească experienţe şi resurse.
Părţile faţă-în-faţă ale cursului au oferit participanţilor 
şansa de a-şi împărtăşi experienţele şi de a discuta despre 
unele din conflictele pe care le mediază în general.
Aceasta este şansa de a oferi mediatorilor posibilitatea de a-şi 
împărtăşi cunoştinţele, dar şi de a identifica împreună noi linii 
de acţiune,” a spus MF, un mediator comunitar şi expert FPC.

Mai mult, cursul de formare le-a dat şansa de
a-şi extinde propria reţea de contacte şi de a 
înţelege realităţi diferite de cele proprii, la care nu 
ar fi avut acces altfel. De asemenea, cursul 

i-a făcut să se gândească la aspecte legate de 
fragmentarea socială în cadrul diferitelor comunităţi, 
promovând crearea de noi structuri de cunoştinţe 
pe care mediatorii le-au gestionat ei înşişi.

Activişti romi vs. mediatori romi

„E evident că atunci când eşti rom şi lucrezi într-o 
organizaţie a societăţii civile pentru romi ca mediator 
comunitar în comunitatea ta ai şi o anumită atitudine de 
activist”, a spus MF, mediator comunitar şi expert FPC.
Destul de corect: câteodată e dificil să faci o diferenţă 
clară între aceste două roluri. Deşi conţinuturile cursului 
de formare se referă la rolul specific de mediator rom, 
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este important să înţelegem că uneori mediatorii trebuie 
să se implice şi ca activişti pe platformele sociale sau la 
evenimente ale organizaţiilor societăţii civile. Acest lucru 
ar putea contribui la îmbunătăţirea situaţiei lor, precum 
şi a poziţionării lor în ochii administraţiei publice. Cursul 
de formare a fost un loc potrivit pentru a clarifica acest 
punct  şi  a  înţelege  că  odată  ce  încep  să  acţioneze  ca  
mediatori,  ar  trebui  să abandoneze poziţia de activişti. 
Pe de altă parte, ca membri într-un grup de lobby, ar 
trebui să promoveze drepturile şi interesele acelui grup.

Lecţii învăţate în Spania: 
mediatorii interculturali 
ca resursă socială

Implementarea proiectului VET4ROMA a inclus   
o   abordare   inovatoare   a formării     mediatorilor     
interculturali, care  a  adus  laolaltă  reprezentanţi  ai 
comunităţilor  de  romi,  organizaţii  ale societăţii civile care 
lucrează cu romi şi probleme     comunitare,     precum     şi 
reprezentanţi  ai  autorităţilor  locale  şi regionale din 
domenii relevante pentru exercitarea drepturilor omului 
de către romi, învăţământul primar şi dezvoltare
comunitară.  Acesta  a  fost  un  prim  pas  
semnificativ  spre  acreditarea  cursului  de
mediere interculturală VET4ROMA.
Pe lângă dezvoltarea unei scheme comune, foarte 
apreciate, pentru angajarea mediatorilor pentru romi în 
şcolile publice din cadrul Departamentului Catalan de 
Educaţie, cursul de formare în medierea interculturală 
VET4ROMA reprezintă o oportunitate extraordinară de 
formare a personalului şcolar şi a altor profesionişti din 
administraţia publică. Unul din efectele cursului de formare 
este contribuţia sa la îmbunătăţirea medierii pentru romi 
la nivel local, mai ales în şcoli şi comunităţi de romi.
La  fel  ca  în  cazul  celorlalte  ţări  din  cadrul  consorţiului,  
metodologia  de  învăţare virtuală a fost o adevărată 
provocare în timpul cursului de formare. Majoritatea 
participanţilor nu aveau suficiente abilităţi de utilizare a 
calculatorului pentru a-şi îndeplini sarcinile cu succes şi nici 

acces la calculatoare şi/sau internet de acasă. Acest lucru 
i-a descurajat pe participanţi. De aceea, facilitarea accesului 
la calculatoare şi acordarea de sprijin posibililor participanţi 
pentru părţile online ale cursului ar putea fi un element 
esenţial pentru creşterea interesului acestora faţă de curs. 

Perspective de viitor pentru 
proiectul VET4ROMA din 
perspectiva partenerului spaniol

După formarea iniţială a 25 de mediatori din Catalonia, 
în viitor FPC plănuieşte să organizeze şi alte cursuri de 
formare VET4ROMA în alte părţi ale Spaniei, începând cu 
Extremadura în noiembrie 2015. FPC va face acest lucru 
în cadrul altor realităţi ale romilor din Spania pentru a 
disemina expertiza proiectului cu privire la aspecte legate 
de medierea interculturală şi pentru a folosi materialele 
de formare pentru a ajuta alţi mediatori care doresc să-şi 
dezvolte capacităţile. Vom continua diseminarea rezultatelor 
VET4ROMA în toată ţara şi stabilirea de contacte cu alte 
autorităţi locale şi  regionale  din  Spania,  precum  şi  
cu  alte  organizaţii  ale  romilor  din  Spania. Activităţile 
de lobby şi advocacy vor viza toţi mediatorii interesaţi, 
precum şi factorii decizionali la nivel de politici din Spania, 
care trebuie să înţeleagă importanţa unor iniţiative cum e 
proiectul VET4ROMA şi a potenţialului lor social. Cursul de 
formare din Extremadura se va adresa diferiţilor mediatori 
şcolari, dar şi angajaţilor din administraţia publică.
Ne confruntăm în continuare cu provocarea de a acoperi 
cheltuielile de transport legate  de  cursul  faţă-în-faţă  pentru  
mediatori,  de  aceea  FPC  va  folosi  reţeaua Consiliului 
Naţional al Romilor pentru a ajunge şi la alţi mediatori pentru 
romi şi reprezentanţi  ai  administraţiei  publice  care  ar  
putea  participa  la  curs  şi  pentru  a extinde aria de acţiune 
a proiectului, precum şi pentru a mobiliza fonduri şi sprijin 
logistic pentru implementarea acestor cursuri de formare.
Elaborat şi implementat în mai multe ţări 
europene, cursul de formare VET4ROMA a
stabilit un profil profesional specific al mediatorului 
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intercultural pe care viitorii mediatori din Europa îl pot lua 
ca model. Folosind resurse de învăţare virtuală pentru a crea 
o comunitate online a mediatorilor VET4ROMA în scopuri 
de informare, creare de reţele şi promovare, mediatorii 
pentru romi (spanioli) ar câştiga recunoaştere şi s-ar putea 
afirma şi dincolo de limitele locale şi regionale, precum 
şi în comunitatea mai largă a medierii. Prin abordarea 
sa interculturală în relaţia cu administraţia publică şi 
profilul său multinaţional, cursul de formare VET4ROMA şi 
profilul profesional al participanţilor la curs vor contribui 
la promovarea drepturilor romilor în toată Europa. Un  
alt  indicator  al  dorinţei  factorilor  politici  generali  de  
la  nivel  local,  regional, naţional şi internaţional de a 
recunoaşte modelul de mediere interculturală VET4ROMA 
ca un instrument eficient şi eficace în facilitarea dezvoltării 
comunitare va fi gradul de participare şi sprijin din partea 
autorităţilor publice, deoarece situaţia politică din Catalonia 
este favorabilă implementării unor cursuri de formare de 
acest gen. În ciuda noii legi 10/2015, aprobată în 19 iunie 
2015 în Catalonia, care stipulează că este necesară implicarea 
unor noi sub-sisteme de formare profesională în Catalonia 
pentru a identifica noi mecanisme care pot acoperi toate 
nevoile pe care le pot avea oamenii în ceea ce priveşte 
certificarea profesională, IQPC şi Departamentul Catalan 
de Educaţie nu au fost dispuse până acum să acrediteze 
cursul VET4ROMA , iar FPC s- a hotărât să negocieze cu 
Serviciul Catalan de Ocupare a Forţei de Muncă (SOC), care 
gestionează foarte multe cursuri de formare profesională 
subvenţionate care au scopul de a dezvolta capacităţile 

profesionale ale adulţilor, în vederea introducerii cursului 
VET4ROMA în sistemul de formare instituţional, chiar dacă 
acest lucru se întâmplă pe uşa din dos la început. Ideea 
este ca în viitor cursul de formare VET4ROMA să fie 

acreditat de o instituţie ale cărei structuri de 
formare să fie relaţionate cu Fondurile
Structurale Europene.
Într-o notă pozitivă, FPC a obţinut sprijinul Departamentului 
Catalan de Educaţie şi al Departamentului Catalan pentru 
Familie şi Protecţie Socială şi va continua să desfăşoare 
activităţi de advocacy şi lobby pentru ca aceste autorităţi să 
devină conştiente   de   rolul   şi   importanţa   mediatorilor   
romi   şi   astfel   să   recunoască competenţele lor profesionale 
şi să promoveze incluziunea socială a acestora facilitându-
le un acces mai eficient pe piaţa forţei de muncă.

SPANIA
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Continuare, tranfer şi sustenabilitate
activități și lecții învățate

rezultatelor,  produselor  şi  efectelor  proiectului  VET4ROMA 
pentru a obţine un impact sustenabil în domeniul medierii 
interculturale în comunităţile cu o proporţie semnificativă 
de romi, precum şi transferul activităţilor proiectului către 
actori sociali relevanţi de la toate nivelurile şi sprijinul 
acordat pentru afirmarea mediatorilor interculturali se vor 
face printr-o abordare de jos in sus, inductivă şi integrativă.
Actorii  cheie  care  vor  asigura  transferabilitatea  în  cadrul  
acestui  proces   sunt mediatorii VET4ROMA, sprijiniţi la 
început de organizaţiile societăţii civile din cadrul consorţiului, 
apoi de autorităţi relevante de la nivel local, regional şi 
niveluri mai înalte,   în   primul   rând   acele   autorităţi   cu   
puteri   executive   pentru   a   aborda problematica romilor.

De asemenea, etapele şi activităţile care trebuie întreprinse 
pentru a asigura afirmarea profesională a mediatorilor 
VET4ROMA şi acreditarea unui curs de mediere interculturală 
axat pe problematica romilor trebuie să aibă loc la nivel local, 
regional şi (inter)naţional şi să implice mai mulţi actori:
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1.   Prezentarea mediatorilor VET4ROMA comunităţii locale;
2.  Identificarea  problemelor  care  necesită  mediere,  iniţierea  şi  implementarea
medierii;
3.  Documentarea activităţilor mediatorilor VET4ROMA;
4.  Informare continuă cu privire la activităţile de mediere;
5.  Implicarea profesională / angajarea mediatorilor VET4ROMA;
6.  Participare la evenimente ale comunităţii (legate de mediere);
7.  Campanie de sensibilizare în cadrul comunităţilor de romi cu privire la nevoie de a dobândi 
abilităţi de bază de utilizare a calculatorului;
8.  Activităţi de advocacy şi lobby cu părţi interesate de la nivel local în vederea creării de 
oportunităţi  pentru ca membrii comunităţilor de romi şi ai altor grupuri vulnerabile social să 
urmeze cursuri elementare de utilizare a calculatorului şi să aibă acces la calculatoare. 

Actori: mediatori VET4ROMA, autorităţi locale, organizaţii ale societăţii civile, comunitatea 
locală, comunităţi de romi şi mass-media

NIVEL LOCAL
- Activităţi
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1. Campanie de promovare a mediatorilor VET4ROMA;
2. Activităţi de advocacy şi lobby cu părţi interesate de la nivel regional pentru a sprijini 
iniţiativele de dezvoltare a competenţei digitale în cadrul comunităţilor de romi şi al altor 
grupuri vulnerabile social la nivel de comunitate locală;
3. Activităţi de lobby pentru a sprijini includerea cursului de formare în medierea interculturală 
VET4ROMA în curriculum-ul unei instituţii educaţionale de stat şi acreditarea acestuia, precum 
şi recunoaşterea formală a mediatorilor interculturali ca profesionişti în domeniul mediaţiei.

Actori: mediatori VET4ROMA, autorităţi locale şi regionale, organizaţii ale societăţii civile care 
abordează problematica romilor dincolo de comunităţile locale, persoane   publice   care   au   
legătură   cu   medierea   interculturală   şi/sau problematica romilor şi mass-media

1. Crearea unei platforme naţionale a mediatorilor VET4ROMA;
2.   Activităţi   de   advocacy   şi   lobby   pentru   acreditarea   cursului   de   mediere
interculturală;
3. Acreditarea cursului de mediere interculturală VET4ROMA;
4. Analizarea legislaţiei relevante cu privire la drepturile romilor;
5.  Promovarea  modificărilor  politicilor  şi  profesionalizarea  mediatorilor  certificaţi
VET4ROMA

Actori: mediatori VET4ROMA, autorităţi locale şi regionale, organizaţii ale societăţii civile care 
abordează problematica romilor şi drepturile omului dincolo de comunităţile locale, persoane 
publice care au legătură cu medierea interculturală, problematica romilor şi elaborarea de 
politici (la nivel regional şi naţional), MP, autorităţi naţionale din domeniul educaţiei şi ocupării 
forţei de muncă şi mass-media

NIVEL
REGIONAL 

- Activităţi

NIVEL
NAŢIONAL

- Activităţi
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1. Promovarea modelului de mediere interculturală VET4ROMA.

Actori: mediatori VET4ROMA, părţi interesate de medierea interculturală şi medierea pentru 
romi din ţări europene, mai ales cei 18 membri ai Iniţiativei Central Europene (ICE), alţi actori 
din domeniul medierii interculturale (pentru romi) din toate cele trei sectoare şi de la toate 
nivelurile de guvernare. 

Cadrul legal şi instituţional/ formal al ţărilor partenere în cadrul proiectului VET4ROMA oferă o 
serie de oportunităţi pentru introducerea medierii interculturale VET4ROMA în comunităţile de 
romi şi alte comunităţi pentru a facilita comunicarea acestora cu autorităţile şi serviciile publice. 
Crearea unui cadru/unor cadre instituţionale şi comunitare care să sprijine o recunoaştere reală 
a muncii mediatorilor VET4ROMA de către comunităţile de romi şi cele de neromi, precum şi 
de autorităţi şi serviciile publice, este fundamentală pentru a oferi sprijin sustenabil romilor şi 
altor grupuri sociale marginalizate. În acelaşi timp, o astfel de dinamică în comunitate ar facilita 
munca autorităţilor şi a serviciilor publice care au obligaţia de a asigura exercitarea, protejarea 
şi promovarea drepturilor fundamentale ale omului pentru toţi oamenii fără discriminare. Mai 
mult, promovarea medierii interculturale în cadrul comunităţilor de romi din toată Europa le-ar 
putea oferi romilor şansa de a prelua conducerea mişcării de afirmare a exercitării drepturilor 
omului şi anti-discriminare în rândul tuturor grupurilor vulnerabile social.
Unul din aspectele cheie ale transferabilităţii VET4ROMA este o abordare planificată strategic  
de  jos în  sus  în identificarea,  informarea  şi obţinerea  sprijinului părţilor interesate în ceea ce 
priveşte cele trei aspecte cheie ale sustenabilităţii:
-   Începerea unei activităţi de mediere eficace prestată de mediatorii VET4ROMA
şi urmărirea acesteia;
- Certificarea  curriculum-ului  de  formare  VET4ROMA  de  către  o  autoritate educaţională;
- Recunoaşterea  medierii  interculturale  ca  profesie  de  către  autorităţile  din domeniul 
ocupării forţei de muncă.

Analiza şi raportarea la cadrul legal şi formal existent, precum şi la contextul (contextele) în 
care comunităţile de romi trăiesc şi îşi exercită drepturile ar putea fi o bază pentru afirmarea 
capacităţilor comunităţilor naţionale de romi de a mobiliza resurse pentru protejarea şi 
promovarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi. Un instrument strategic în 
acest proces ar trebui să fie aşa numitele Grupuri de Interes (GI) din fiecare din ţările partenere 
VET4ROMA, ai căror membri – inclusiv  mass-media  –  ar  trebui  să  aibă  fiecare  o  sarcină  
specifică  de  lobby, monitorizare şi/sau evaluare şi raportare care să aibă legătură cu viziunea 
transferabilităţii   şi   sustenabilităţii   medierii   interculturale   VET4ROMA   la   nivel naţional, 
cu scopurile sale, rezultatele preconizate şi impactul social. 

NIVEL
INTERNAŢIONAL

- Activităţi
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Nivel Regional

- Conform  atribuţiilor  mandatului  lor,  autorităţile  regio-
nale  care  se  ocupă  de exercitarea şi protejarea drepturilor 
omului şi ale romilor ar trebui să ofere sprijin instituţional, 
structural, educaţional şi logistic în ceea ce priveşte definirea, 
documentarea şi promovarea muncii desfăşurate de media-
torii VET4ROMA. Acest sprijin  include  şi  crearea de  opor-
tunităţi pentru ca  mediatorii VET4ROMA să interacţioneze 
şi să împărtăşească experienţe, facilitarea contactelor cu şi a 
accesului la alţi actori relevanţi (în primul rând instituţionali).
- Autorităţile regionale ar trebui să ofere sprijinul nece-
sar în vederea acreditării oficiale a cursului de formare 
în medierea interculturală VET4ROMA, introducerii lui 
pe lista de cursuri a unităţilor educaţionale relevante şi a 
transformării medierii într-o profesie recunoscută de au-
torităţile naţionale din domeniul ocupării forţei de muncă.
- Activităţile de transfer implementate la nivel re-
gional ar trebui să fie centrate şi să aibă impact asu-
pra evenimentelor care se întâmplă la nivel naţional 
în domeniul medierii interculturale (pentru romi).

recomandări 

Într-o recomandare din 12 septembrie 2012 
cu privire la „Medierea ca instrument eficient 
pentru promovarea respectării drepturilor 
omului şi a integrării sociale a romilor”, 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei 
a recunoscut eficacitatea activităţilor de 
mediere şi a recomandat utilizarea lor tuturor 
statelor membre. Luând în considerare 
discriminarea şi excluderea socială cu care se 
confruntă romii de sute de ani, recomandarea 

recunoaşte că medierea interculturală aduce 
beneficii multiple pentru romi. Conform acestui 
document, activităţile de mediere, atunci când 
sunt realizate   de   persoane   din   comunitatea   
respectivă,   contribuie   la   înlăturarea
„obstacolelor din calea integrării sociale şi 
a exercitării eficace a drepturilor omului”,
precum şi la îmbunătăţirea „accesului 
romilor la serviciile publice”. 

Impuls european în sprijinul medierii interculturale

Nivel Local

- Mediatorii VET4ROMA ar trebui să se facă 
cunoscuţi tuturor actorilor relevanţi;
- Mediatorii VET4ROMA ar trebui să adopte o abordare 
pro-activă în prezentarea medierii interculturale pentru 
romi (creând contacte, identificând probleme care 
necesită mediere, creând spaţii pentru implementarea sa, 
documentând şi promovând rezultatele sale). O atenţie 
specială ar trebui acordată beneficiilor care rezultă  
din  asigurarea  exercitării,  protejării  şi  promovării  
drepturilor  romilor pentru întreaga comunitate locală;
- Documentarea acţiunilor participative desfăşurate de 
mediatorii VET4ROMA în comunitate, iar rezultatele 
lor ar trebui folosite ca bază solidă pentru activităţile 
de advocacy, lobby şi schimbare a politicilor de la 
nivel regional şi naţional care au ca scop includerea 
cursului de mediere interculturală în curriculum-ul unei 
instituţii educaţionale  de  stat  şi  acreditarea  acestuia,  
precum  şi  recunoaşterea formală a mediatorilor 
interculturali ca profesionişti din domeniul mediaţiei.
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Nivel National

- Mediatorii VET4ROMA şi alte părţi interesate relevante 
ar trebui să desfăşoare activităţi de advocacy şi lobby 
pentru a identifica şi elimina cauzele discriminării romi-
lor care există la nivel de sistem în mod specific şi pentru 
a găsi modalităţi de a elimina această discriminare.
- Cercetarea, colectarea informaţiilor, activităţile de advocacy 
şi lobby desfăşurate de mediatorii VET4ROMA şi alte părţi 
interesate relevante ar trebui să genereze un elan pozitiv în re-
cunoaşterea responsabilităţii actorilor sociali principali faţă de 

situaţia grupurilor marginalizate şi cu mai puţină putere 
din punct de vedere social (în acest caz romii) şi a capac-
ităţii profesionale a membrilor comunităţii de romi de a 
recunoaşte această discriminare, de a o dovedi, de a găsi 
modalităţi de a- şi afirma drepturile şi de a mobiliza sprijinul 
comunităţii pentru a iniţia şi realiza progrese sociale majore, 
cum ar fi schimbări de politici (vezi exemplul de mai jos).

Legea sănătăţii în Serbia
În Articolul 20, Legea sănătăţii din Serbia menţionează principiul 

dreptăţii, prevăzând interzicerea discriminării în furnizarea de 

servicii de sănătate pe baza, printre altele, apartenenţei etnice 

sau rasiale, statutului social, culturii şi limbii. Acest principiu este 

parafrazat  în  Articolul  25  despre  respectarea  drepturilor  omului  

în  serviciile  de sănătate. Totuşi, Articolul 11, care defineşte care 

sunt grupurile sociale a căror sănătate este  expusă  unui  risc  

crescut,  în  cel  de-al  doilea  paragraf,  punctul  11,  identifică

„persoanele  de  etnie  romă  care,  datorită  unui  mod  de  viaţă  

tradiţional,  nu  au domiciliul sau reşedinţa în Republică” ca 

persoane a căror sănătate este expusă unui risc crescut. Această 

prevedere este în mod clar discriminatorie deoarece scoate la 

lumină mai multe stereotipuri negative despre romi: că toţi sunt 

fără adăpost, săraci şi, astfel, sunt probabil o sursă de infecţie, iar 

tradiţiile lor sunt de vină pentru acest lucru. Această prevedere ar 

putea fi reformulată axându-se pe locuitorii din casele/ cartierele/ 

mahalalele/ aşezările ilegale şi sub-standard sau persoanele care 

trăiesc în alte tipuri de locuinţe sub-standard sau nesanitare.

Nivel International

- Proiectul VET4ROMA a primit sprijin direct din partea mai 
multor organisme, forumuri şi agenţii internaţionale şi/sau 
inter-guvernamentale (cum ar fi ICE, EACEA),  de  aceea,  
la  nivel  internaţional,  rezultatele,  produsele,  efectele  şi 
impactul proiectului ar trebui diseminate pentru a facili-
ta împărtăşirea de experienţe   şi   a   îmbunătăţi   situaţia   
referitoare   la   exercitarea   şi   protejarea drepturilor omului 
a persoanelor din comunităţi cu o proporţie semnificativă de 
romi, precum şi a altor comunităţi interculturale din Europa.
- Experienţa proiectului VET4ROMA ar putea fi folos-
ită în scopul elaborării unor programe  şi  proiecte  vii-
toare  axate  pe  medierea  interculturală,  mai  ales  
în contextul situaţiei refugiaţilor în Europa.
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 anexe

Consorţiul proiectului
http://mediation4roma.eu/

Ahmed Ahkim:  
aahkim@cmgv.be
Marie Pichault: mpichault@cmgv.be
Rue des Relis Namurwès, 1 
B-5000 Namur 
Tel: +32 81 241814 
Mobile: +32 473919563 

Fax: +32 81 859399 
E-mail:gensduvoyage@skynet.be 
http://www.cmgv.be

CENTRE DE MÉDIATION DES 
GENS DU VOYAGE ET DES ROMS 
EN WALLONIE (CMGVRW)

BELGIA

ARCI SOLIDAIRIETÀ ONLUS

Mariangela De Blasi,  
coordinator of the Project, 
member of the Executive Board
Address: 35/B, VIA GOITO, 
00185, ROME, ITALY
Tel. +39 0689566579
Fax +39 0689566573

E-mail: solidarietalazio@arci.it 
www.arcisolidarietaonlus.eu 
FB Page: Arci Solidarietà Onlus 
Twitter: @ArciSol
E-mail: solidarietalazio@arci.it 
www.arcisolidarietaonlus.eu 
FB Page: Arci Solidarietà Onlus 
Twitter: @ArciSol

ITALIA
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FUNDACIÓ PRIVADA  
PERE CLOSA 
 
Miguel Ángel Franconetti 
Andrade and Sara Mas Assens

E-mail: 
europa@fundaciopereclosa.org
www.fundaciopereclosa.org 
FB: Fundació Pere Closa

FUNDACION ESPLAI 
 
Pedro Aguilera Cortés
Sede de Barcelona
Calle Riu Anoia 42-54  
08820 El Prat de Llobregat 
Barcelona, Spain

Tel: 93 474 74 74;  
902 19 06 11
E-mail:  
fundacion@fundacionesplai.org
http://fundacionesplai.org/ 

INTERCULTURAL  
INSTITUTE TIMISOARA
Calin Rus, Director
Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,  
300173 Timisoara, Romania  
 

Tel/fax: + (40) 256 498457;  
+ (40) 256 203942 
E-mail: iit@intercultural.ro  
http://www.intercultural.ro/

SPERANTA  
EDUCATIONAL ASSISTANCE AND 
RESOURCE CENTRE  
Elena Petrica, Director

str. C. Brediceanu, nr. 37, Camin 2 al 
Colegiului Tehnic Henri Coanda 
300012 Timisoara, Romania  
Tel.: +40-256-495.005 
E-mail: craesperanta@gmail.com
http://www.craesperanta.ro/

RADOVI U TOKU 
Marzia Clucher and Aleksandar Pupin
clucher.radutoku@gmail.com 
Address: Balzakova 67 21000 
Novi Sad, Serbia
tel: +381 21 6367 370

https://radutoku.wordpress.com/ 
FB: Radovi U Toku - Work In Progress
TW: RadoviUtoku

ROMANIA

SERBIA

SPANIA
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susţinători

The Provincial Protector of Citizens - Ombudsman  
of the Autonomous Province of Vojvodina
www.ombudsmanapv.org;

The Roma Inclusion Office of the Government  
of the Autonomous Province of Vojvodina
http://www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs/

The Vojvodina Europaean Affairs  
Fund: http://vojvodinahouse.eu/
The Know-How Center: http://cpzv.org/
The Central European Initiative (CEI): http://www.cei.int/ 

Museu Virtual Gitano - Roma Virtual Museum
http://www.museuvirtualgitano.cat/ca/

Departament d’Ensenyament – Catalan Department of Education 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/index.html

Wallonia (Wallonie)
www.wallonie.be
The Immigration Policies Funds (Fonds d’Impulsion à la 
Politique des Immigrés) - Terminated in 2015.

The Federation Wallonia-Brussels
www.federation-wallonie-bruxelles.be/

The Province of Namur
www.province.namur.be/
EACEA, the Education and Culture General Directorate  
of the EC Culture Programme: http://eacea.ec.europa.eu/

Ministry of Education
http://www.edu.ro/

BELGIA

ROMANIA

SERBIA

SPANIA
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BELGIA
The Centre de Médiation Sociale et Culturelle in Brussels;
The Ateliers du Web. 

ITALIA
Marta Bonafoni, Lazio Region. Member of Commissione 
Vigilanza sul pluralismo dell’informazione; Member of 
Commissione Cultura, Diritto allo studio, istruzione, Pari 
opportunità, Politiche giovanili, Spettacolo, Sport e Turismo; 
Member of Commissione Politiche sociali e Salute;
Società Cooperativa Speha Fresia;
Cooperativa Sociale Ermes;
Cooperativa Sociale Eureka I;
Associazione Il Laboratorio;
Fabrizio Ferarro, Associazione Il Laboratorio;
Associazione Culturale Centofiori;
Arci Servizio Civile Roma;
Scuola Popolare Piero Bruno;
Scuola Popolare Antonio Gramsci;
Dinamo Press; Coworking Millepiani.

ROMANIA
Prof. Gheorghe Sarau, PhD, Ministry of Education;
Florin Fleican, Ministry of Education. 

SERBIA
Zorica Kubiček, a Romani Desk journalist with 
Radio Belgrade (national coverage); 
Petar Novica Nikolić, a Romani Desk journalist 
with Vojvodina Public Media 
Service (regional coverage; shows in Romani 
broadcasted on national television as well).

SPANIA
Paco Reina, Mediator and Professor at the 
Girona Univeristy - Unversitat de Girona.

mulţumiri

Consorţiul VET4ROMA doreşte să 
mulţumească următoarelor instituţii, 
organizaţii, servicii şi persoane pentru 
contribuţia lor la implementarea proiec-
tului VET4ROMA:wwwwwwwww
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