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ROMAINEU IN CURS DE DESFASURARE...
MEDIEREA IN TARILE PROIECTULUI ROMAINEU

In acest numar:

ROMANIA

• Medierea in tarile

Conceptul de “mediator” a fost introdus in Romania pentru prima data in comunitatile afectate de conflicte interetnice, cu scopul de a media conflictele aparute intre membrii din diferite comunitati.
In 1996 Romani CRISS a pilotat ideea mediatorului sanitar, prin implementarea unui program dedicat formarii
femeilor rome, care avea ca scop imbunatatirea statutului femeilor in comunitate si implicarea lor in viata publica.
Mediatorul sanitar este o persoana care mediaza/imbunatateste relatia dintre comunitatea roma si autoritatile

partenere in proiectul
ROMAinEU
• Seminarii cu mediatorii/
mediatoarele
• Activitati realizate in
ROMAinEU
• Parteneriatul ROMAinEU

locale.

Medierea este una dintre
masurile utilizate in
intreaga Europa pentru a
aborda inegalitatile cu care
se confrunta romii in ceea

BULGARIA
In Bulgaria sunt trei aspecte importante legate de mediere:
Mediere comunitara: mediatorul sprijina modernizarea si dezvoltarea comunitatii locale de romi,
realizeaza munca de teren in comunitate.
Mediere sanitara: pozitia de mediator sanitar reprezinta podul dintre comunitatea roma si serviciile
sociale si de sanatate.

ce priveste accesul la locuri
de munca, servicii de
sanatate si educatie de
calitate.

Mediere in domeniul muncii: mediatorul care lucreaza in domeniul muncii participa la organizarea si
realizarea campaniilor informative si la intalniri cu persoane inactive si descurajate pentru a-i informa
despre legislatie, drepturile si responsabilitatile celor care isi cauta un loc de munca si despre serviciile de
angajare oferite de Birourile Fortelor de Munca.

SPANIA

UNGARIA

Medierea in Spania a inceput in anii 1994-1995, si este un fenomen

Medierea este considerata una din cele mai folosite metode la nivel

foarte recent comparativ cu tari ca USA, Canada si Argentina care inca

universal pentru a compensa inegalitatile caracteristice romilor.

din anii 70 folosesc medierea precum o metoda de interventie, prevenire

Una din responsabilitatile prioritare ale mediatorilor este de a me-

si rezolvare a conflictului, mai ales in cadrul familiei.

dia relatiile dintre indivizii romi si comunitati, institutii, guvern si

Respectand Recomandarea Nr. R (98) 1 a Comitetului de Ministrii a State-

agentiile statului.

lor Membre ale Consiliului Europei, de a implementa medierea ca o alter-

Mediatorii romi se adreseaza grupului lor tinta prin servicii variate:

nativa la rezolvarea conflictelor, Spania a inceput sa includa medierea

informare si sprijin pentru a obtine informatii relevante, sprijin cu

interculturala in planurile regionale si locale pentru imigrare si integrare.

procedurile si institutiile, precum si managementul conflictelor.
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SEMINARII CU MEDIATORII
In luna iulie Romani CRISS a organizat primul seminar pentru diseminarea activitatilor organizate in cadrul proiectului ROMA IN EU in Bucuresti. La seminar au participat 7 mediatoare sanitare care fac parte
din consiliul administrative al asociatiei mediatoarelor sanitare din
Romania – ZURALE ROMNIA, pentru a le informa despre scopul proiectului si activitatile care urmeaza sa fie implementate.
Participantele la seminar au aratat un interes mare fata de proiect si
considera ca manualul va fi foarte folositor pentru formarea lor continua. Mediatoarele si-au exprimat dorinta de a participa la cursurile
pilot din cadrul proiectului, planificate pentru anul ce urmeaza. In timpul seminarului au fost culese impresiile mediatoarelor legate de elaborarea manualului si recomandari cu privire la adaptarea modulelor la
nevoile mediatoarelor si la contextual local.

Daca doriti sa participati
la urmatorul eveniment
din tara dvs. contactati

15 mediatori din Spania au participat la seminarul organizat in Madrid pe data de 10 iulie in
2012. Amara Montoya, presedinta asociatiei Romi Serseni, a urat bun venit participantilor,
mediatori care lucreaza cu persoane de etnie roma, reprezentanti ai institutiilor care lucreaza in
domeniul educatiei, fortei de munca si in social, ONG-uri care lucreaza in domeniu, etc.

partenerul national!
In timpul diminetii, la intalnire a participat si Pedro Aguilera, punctul national de contact
ROMED si reprezentantul Comisiei Europene impotriva Rasismului
si Intolerantei a Consiliului European (ECRI). Acesta a vorbit despre
munca Comisiei Europene impotriva discriminarii romilor si despre
legislatia din domeniu.
Pedro Aguilera a facut de asemenea si o prezentare despre conceptul de conflict, aspecte pozitive si negative, tipuri de conflict si conflicte specifice in comunitatile rome si despre cum pot mediatorii sa
le rezolve, care este rolul lor si ce competente au nevoie.
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PROGRESUL PROIECTULUI ROMAINEU
Partenerii proiectului au lucrat la materialele pentru training in ultimele luni.
Acest training urmareste sa imbunatateasca aptitudinile sociale ale mediatoarelor, consilierilor si formatorilor care lucreaza pentru integrarea comunitatilor de romi in educatie, social si in piata muncii.
A treia intalnire a partenerilor a fost organizata la Veliko Tarnovo, pe 13 si 14
noiembrie 2012.

VIZITATI WEB SITE-UL
PARTENERIAT ROMAINEU

PROIECTULUI!
www.romaineu.eu

COORDONATORUL PROIECTULUI

Instituto de Formación Integral, Spain
www.ifi.com.es
Emilia Martín Sánchez: e.martin@ifi.com.es

Daca doriti sa stiti mai
multe despre proiect
contactati partenerii
ROMAINEU!

PARTENERI
ASOCIATIA FEMEILOR ROME SPANIOLE, Spania

www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
gGmbH, Germania
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie
Sociala si Studii, Romania
www.romanicriss.org
Simona Barbu: office@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungary
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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