ANUNT SELECȚIE
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) anunță selecția a 30 de localități care vor
beneficia de consultanță în domeniul anti-discriminării și locuirii sociale în cadrul Proiectului: "Promovarea
Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale și la Locul de Muncă pentru Romi (HOPE)". Proiectul este
implementat în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România finanțat prin Programul Rights, Equality and
Citizenship al Comisiei Europene.
Durata proiectului este de 20 de luni, iar valoarea finanțării fiind de 199,704 Euro, din care 20% reprezintă
co-finanțarea parteneriatului.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. Combaterea discriminării și sprijinirea incluziunii romilor la locul de muncă;
2. Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor și accesare de locuințe sociale;
3. Promovarea legislației antidiscriminare și a politicilor de incluziune socială în domeniul locuirii sociale
și la locul de muncă.
CRITERII DE SELECȚIE:
Sunt invitate să aplice localitățile/UAT-urile cu număr minim de 300 de locuitori romi, care:
• au nevoi stringente în domeniul locuirii sociale;
• prezintă risc de evacuări;
• se confrunta cu locuirea informală/locuințe informale
Activitățile de consultanță oferite APL-urilor au ca scop dezvoltarea capacității instituționale de a
gestiona probleme legate de locuire ale comunităților de romi, și includ:
1. Monitorizarea și evaluarea criteriilor de alocare de locuințe sociale ale APL-urilor în raport cu legislația
antidiscriminare
2. Recomandări de politici publice în domeniul locuirii cu accent pe criteriile de acces pentru locuințe
sociale și Sprijin pentru autoritățile publice locale în procesul de adoptare de politici publice incluzive
în domeniul locuirii și accesului la locuințe sociale în cele 30 de localități;
3. Posibilități de consiliere pentru a modifica și a concorda cu legislația antidiscriminare și realitățile
comunităților de romi, Hotărâri ale Consiliului Local cu privire la acordarea locuințelor sociale.
4. Consiliere și îndrumare pentru accesare de programe naționale/internaționale pentru locuințe sociale
pentru grupuri vulnerabile, cu focus pe comunitățile de romi
5. Elaborare și diseminare a unui ghid pentru APL-uri pentru stabilirea criteriilor non-restrictive și
nediscriminatorii pentru acordarea locuințelor sociale.
Elaborare și diseminare a unui ghid/materiale utile/tutoriale despre cum se poate completa o un dosar
de candidatură pentru obținerea unei locuințe sociale. Resursele vor fi publicate pe pagina web a
proiectul și puse la dispoziția comunităților de romi, a persoanelor interesate.
Training pentru 30 de experți locali pentru romi/angajați ai autorităților locale cu atribuții în incluziunea
romilor privind locuirea socială, criteriile de acordare a locuințelor sociale, pentru facilitarea eforturilor
în accesarea de locuințe sociale pentru romi la nivel local

Autoritățile publice locale care doresc să participe, sunt rugate să completeze și să transmită scrisoarea de
intenție alăturată acestui anunț, pe adresa de e-mail: robert.matei@romacenter.ro, până la data de:
15.11.2019.
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană
nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.
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