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Derularea campaniei de vaccinare în Municipiul Cluj-Napoca în 

luna aprilie, 2021 

 

Cu implicarea directă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, a 

Direcției de Sănătate Publică Cluj, a Inspectoratului Școlar Județean 

Cluj și nu în ultimul rând, a Direcției de Asistență Socială și 

Medicală, s-au amenajat spații speciale în care populația să fie 

vaccinată, în condiții medico-sanitare de siguranță, sub 

supravegherea atentă a personalului medical. Personalul medical a 

fost, în mare parte, selectat dintre medicii și asistentele ce își 

desfășoară activitatea în cabinetele școlare și studentești, asigurând 

funcționalitatea centrelor, și prin recrutare de personal de la alte 

unități medicale, susținând astfel eforturile autorităţilor de organizare 

a  acţiunilor de imunizare a populației, prin vaccinare împotriva 

virusului SARS-CoV-2. 

Prin intermediul Serviciului Cabinete Medicale au fost asigurate și 

materialele sanitare necesare pentru dezinfecție, vaccinare și 

acordarea primului ajutor, în caz de necesitate. 

Pentru atingerea indicelui de vaccinare necesar imunizării colective, 

cu data de 20 aprilie 2021 s-au deschis cinci noi centre de vaccinare 

care utilizează serul Pfizer-BioNTech, iar cu data de 26 aprilie 2021, 

s-a deschis centrul de tip drive-through în parcarea de la Sala 

Sporturilor “Horea Demian”, unde sau vaccinat în cele cinci  zile din 

aprilie un număr de 3286 persoane.  
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Șapte din centrele de vaccinare sunt coordonate de medicii din 

cabinetele medicale școlare, stomatologice și studențești. Aceștia au 

fost susținuți și de colegii rămași pentru a asigura asistența medicală 

în cabinetele de specialitate prin suplimentarea normei, unitățile de 

învățământ de unde personalul medical a fost delegat permanent la 

centrele de vaccinare fiind repartizate atât  asistenților medicali cât și 

medicilor.  

Menționăm și activitatea echipelor mobile, organizate foarte bine, în 

colaborare cu Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice, fiind onorate 

toate solicitările persoanelor nedeplasabile de pe raza municipiului 

Cluj-Napoca. În acest sens, în luna aprilie sau vaccinat 584 de 

persoane. S-au finalizat   vaccinările și în centrele rezidențiale, echipa 

mobilă realizând deplasări și în centre situate limitrof municipiului 

nostru. 

Pe perioada vacanței, o mare parte din personalul medical a fost 

delegat și la Direcția de Sănătate Publică Cluj, pentru a sprijini 

instituția în efectuarea anchetelor epidemiologice. 

Întreg colectivul Serviciului Cabinete Medicale s-a implicat în lupta 

pentru combaterea pandemiei Covid-19. Dorința și dăruirea cadrelor 

medicale și coordonarea eficientă a conducerii  Direcției de Asistență 

Socială și Medicală din Cluj-Napoca au determinat succesul, până în 

acest moment, al acestei campanii de vaccinare. 

 

 

Propunere de proiect  depusă spre finanțare   

 

”REACT! (RomaEmpoweredActingConfidentTogether!)  

Romi împuterniciți, acționând încrezători împreună!” 

 

În cursul lunii aprilie 2021, Direcția de Asistență Socială și Medicală, 

în calitate de promotor de proiect, a depus spre finanțare, împreună 

cu Direcția de Asistență Socială Arad, Uniunea Civică a Tinerilor 

Romi din România și Școala Gimnazială ”Ilarion Felea” din Arad, 

proiectul ”REACT! – (RomaEmpoweredActingConfidentTogether!) 

Romi împuterniciți, acționând încrezători împreună!” în cadrul 

Apelului de propuneri de proiecte ”Creșterea incluziunii și Abilitarea 

romilor”, Runda a 2-a, Programul de “Dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE 

și Norvegiene 2014-2021. 

Prin proiectul ”REACT!” consorțiul își propune să răspundă nevoii 

de dezvoltare a unui sistem integrat de servicii, asistență și suport de 

specialitate pentru sprijinul transformării sociale și a bunei guvernări. 

Totodată, proiectul își propune creșterea gradului de abilitare și de 

participare a persoanelor de etnie romă din Cluj-Napoca și Arad în 
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dezvoltarea societății și îmbunătățirea accesului acestora la educație, 

la servicii de îngrijire medicală, servicii sociale, de ocupare și de 

locuire. 

Grupul țință al proiectului vizează un număr de 432 persoane și 

familii de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate, dificultate, 

sau în risc de marginalizare/excluziune socială din municipiile Cluj-

Napoca și Arad, care vor beneficia de consiliere si sprijin pentru 

obținerea documentelor de identitate, de servicii educaționale, de 

servicii de ocupare, de facilitarea accesului la servicii de sănătate 

și/sau la servicii de locuire. În plus, prin intermediul proiectului, un 

număr de 110 persoane de etnie romă din municipiile Cluj-Napoca și 

Arad vor fi abilitate pentru a deveni ambasadori ai nediscriminării și 

un număr de 120 de specialiști din domenii precum: educația, 

sănătatea, administrația publică locală, etc., din municipiile Cluj-

Napoca și Arad, vor participa la sesiuni de instruire, sensibilizare și 

consolidare a capacității de recunoaștere și de combatere a 

stereotipurilor, a prejudecăților și a atitudinilor negative împotriva 

romilor. Proiectul va facilita și relaționarea persoanelor rome și a 

persoanelor nerome prin activități culturale, în vederea îmbunătățirii 

imaginii sociale a minorității rome. Perioada estimată pentru 

implementarea proiectului este de 24 de luni, iar bugetul propus este 

de 4.851.288,45 lei.  

 
         

Propunere de proiect depusă spre finanțare 

„ DO-GEN - Implementarea deciziilor Curții Europene pentru 

Drepturile omului în vederea combaterii violenței de gen ” 

 

Institutul Român pentru Pace – PATRIR , în calitate de promotor de 

proiect, împreună cu Direcția de Asistență Socială și Medicală,   

Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului –

Cluj, Centrul de Acţiune pentru Egalitate si Drepturile Omului – 

ACTEDO, Centrul Cultural Clujean – CCC, Universitatea Babeș 

Bolyai, Inspectoratul  Județean de Poliție Cluj, Asociația Vedem Just 

-Voci pentru Democrație și Justiție, Agenția Natională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – ANES și Organizația 

JURK Juridisk rådgivning for kvinner /Legal Counselling for Women  

(Consiliere juridică pentru femei)  Norvegia, au depus spre finanțare 

propunerea de proiect „DO-GEN - Implementarea deciziilor Curții 

Europene pentru Drepturile omului în vederea combaterii 

violenței de gen”  în cadrul  Apelului deschis de propuneri de 

proiecte „Drepturile omului – Implementare la nivel național”,  

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.  

Proiectul va crea mecanisme inovatoare de colaborare instituțională 

la nivel național pentru a îmbunătăți implementarea/executarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, 

precum și a altor recomandări de țară emise de alte organisme/ 

instituții ale Consiliului Europei cu privire la prevenirea violenței 

domestice și de gen. Proiectul DO-GEN propune o abordare 

comprehensivă care să sprijine și să faciliteze implementarea 

recomandărilor de țară emise, știind că, de cele mai multe ori, cadrul 

legal este insuficient, iar protocoalele de lucru nu sunt corelate cu 

nevoile. Colaborarea instituțională va presupune: elaborarea unui 

manual de bune practici în legătură cu prevenirea violenței de gen, 

care se bazează pe realizarea unei cercetări relevante la nivel local și 

pe corelarea acesteia cu alte concluzii formulate în proiecte 

asemănătoare, la nivel național și internațional, organizarea de 

grupuri de lucru sectoriale, grupuri de intervenție, crearea unei 

platforme online, prima de acest fel din România, care va permite și 

localizare și intervenție. Pe termen lung, acestea vor fi pilotate la 

nivel național.  

Proiectul DO-GEN sprijină creșterea capacității instituționale prin 

sesiuni de formare a profesioniștilor (practicieni și manageri) cu 

privire la strategiile naționale pentru combaterea violenței de gen, 

legate de teme ce privesc protecția copilului și a femeilor, politicile 

existente, legislația din domeniu și operaționalizarea instituțiilor de 

intervenție. Organizațiile susțin facilitarea accesului la justiție a 

tuturor persoanelor confruntate cu violența de gen. Grupul țintă vizat 

de proiect: profesioniști în domenii relevante proiectului și victimele 

violenței de gen ce implică copiii, femeile și grupurile vulnerabile 

(vârstnici, LGBTQI+, persoane de etnie romă).   

 

Propunere de proiect depusă spre finanțare   

”Îmbunătățirea prevenției și accesului grupurilor vulnerabile la 

servicii de sănătate de tip outreach prin screening ecografic”  

 

Asociația pentru Cercetarea și Tratamentul Tumorilor Abdomino-

Pelvine Avansate,  Cluj-Napoca, în calitate de promotor de proiect, 

împreună cu Institutul Regional de Gastroenterologie - Hepatologie 

Prof. Dr. Octavian Fodor și Direcția de Asistență Socială și Medicală, 

în calitate de parteneri, au depus spre finanțare propunerea de proiect  

”Îmbunătățirea prevenției și accesului grupurilor vulnerabile la 

servicii de sănătate de tip outreach prin screening ecografic”, în 

cadrul Schemei de granturi mici 2: “Furnizarea de servicii de sănătate 

tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația 

vulnerabilă din zone izolate”, Programul Provocări în sănătatea 

publică la nivel european, finanțat prin Mecanismul Financiar al 

Spațiului Economic European 2014-2021. 

Proiectul își propune o serie de acțiuni integrate, de la depistare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie 

Str. str. Maramureșului nr. 1, Cluj-Napoca 

telefon: 0372.799.098 

e-mail: violentainfamilie@dasmclujnapoca 

 

 

 

 

precoce prin ecografie abdominală generală, la tratament specific și 

informare în ceea ce privește protejarea sănătății umane, care vin în 

întâmpinarea nevoilor specifice de acces la servicii de sănătate ale 

persoanelor vulnerabile care locuiesc în zonele marginalizate ale 

municipiului Cluj-Napoca, fără venituri proprii sau cu venituri 

insuficiente pentru a asigura un mediu de viață decent și sigur, sau 

care nu sunt în măsură să aibă grijă de propria persoană, sau care nu 

au o locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de viață pe 

baza propriilor resurse, precum și persoane vulnerabile din punct de 

vedere medical, care prezintă risc de sănătate sau agravarea stării de 

sănătate din cauza unor determinanți biologici (pacienți cronici), de 

mediu fizic, social și economic, sau ca urmare a probabilității 

crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, precum și ca 

urmare a unor caracteristici personale ce țin de starea de dizabilitate. 

Propunerea de proiect se adresează unui număr de 420 de persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile,  care vor beneficia de servicii de 

asistență medicală. De asemenea, un număr de 10 profesioniști din 

sistemul medical, 5 cadre didactice și 15 elevi vor participa la 

activități de tip “peer counseling” necesare promovării unui stil de 

viaţă sănătos. Perioada estimată pentru implementarea proiectului 

este de 12 de luni, iar bugetul total al proiectului este de 1.080.691 

lei. 

 

 

Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie 

 

În perioada 02.04-23.04.2021 Centrul pentru Prevenirea și 

Combaterea Violenței în Familie a organízat un grup de suport pentru 

dezvoltarea abilităților parentale ale victimelor violenței în familie.  

Temele abordate în cadrul grupului de parenting au vizat:  

➢ Factorii familiali de risc și protecție 

➢ Nevoile copilului meu 

➢ Portretul robot al preadolescentului 

➢ Stiluri educative /parenting 

➢ Rolul parinților în educația copiilor 

➢ Probleme de comportament ale copiilor 

➢ Metode de schimbare comportamentală 

➢ Preocupări frecvente ale părinților 

➢ Metode de aplanare și gestionare a conflictului 

➢ Cum stabilim reguli și pedepse 

➢ Cum stabilim, comunicăm și recompensăm comportamentele 

➢ Influența anturajului 

➢ Supravegherea comportamentului copilului 



 

 

 

 

Serviciul Protecție Socială 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

 (cu acces prin aleea situată între nr. 20-22) 

tel. 0264 563 052 

email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro 

 

Serviciul Resurse Umane 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: resum@dasmclujnapoca.ro 

 

Centrul de servicii socio-medicale 

Cluj-Napoca, Str. Av. Badescu, Nr.32.  

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

➢ Cum afectează familia consumul de tutun, alcool, droguri 

➢ Factorii de risc și factorii de protecție în adicții 

➢ Mituri legate de droguri 

➢ Principalele droguri și efectele lor 

➢ Exerciții și studii de caz – dezbatere interactivă 

Participarea a fost recompensată cu diplome de părinte minunat și cu 

fișe de lucru și materiale relevante pentru subiectele discutate. 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale au fost oferite cadouri de iepuraș 

pentru copiii beneficiarelor centrului.  

 

 

Continuă programul de formare a adulților în specializarea 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav 

 

În luna aprilie 2021, a fost organizată a patra sesiune de formare 

profesională pentru ocupația Asistent personal al persoanei cu 

handicap grav (50 de asistenți personali). Cursul de formare s-a 

desfășurat în perioada 06-16.04.2021, iar susținerea examenului de 

absolvire a avut loc în 20.04.2021. 

Formarea profesională a Asistenților personali organizată de Direcția 

de Asistență Socială și Medicală în baza prevederilor art. 38 lit. a) din 

Legea nr. 448/2006 republicată, vine în sprijinul acestora pentru a 

afla informații (teoretice/practice) utile, care să-i ajute la îngrijirea și 

în gestionarea relațiilor cu persoanelor cu dizabilități pe care le au în 

grijă. 

 

Așteptări ale participanților la cursurile de formare: 

„Este tot mai greu să gestionez situația de față, cred că toți părinții 

au aceeași dificultate, e tot mai grea comunicarea în timpul 

pandemiei....Cum să explici unui copil cu autism că școala e 

acasă?”. 

„Asistență medicală la domiciliu pentru analize.” 

”Schimbarea mentalității oamenilor vizavi de persoanele cu 

dizabilități.” 

”Modalități de liniștire, calmare a persoanei cu handicap grav; 

facilități de tratament a persoanei care are grijă de persoana cu 

handicap, recuperare, eventual.” 

”Mi-ar plăcea să primesc informații despre alimentația copiilor cu 

diabet tip I, consiliere psihologică a copiilor cu grad de handicap, 

tehnica și tehnologia existentă pe piață la ora actuală care poate 

îmbunătăți viața copiilor cu diabet; legislația care poate susține viața 

și sănătatea celor bolnavi cu diabet; terapii alternative, 

complementare naturale, în tratamentul bolnavilor și locații unde 

mailto:protectiesociala
mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro
mailto:resum@dasmclujnapoca.ro
mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiii cu handicap pot efectua diverse activități.” 

 

Testimoniale ale participanților... 

„ Am avut câteva zile de respiro. M-am simțit bine. Mulțumesc”..... 

„Eu am fost foarte încântată de participarea la acest curs; mi-a fost 

util atât din punct de vedere psihologic, cât și practic adică de a 

aplica tot ce ne-a fost prezentat persoanei pe care o avem în îngrijire. 

Un factor în plus a fost socializarea între persoane cu aceleași nevoi, 

mai ales în acestă perioadă de pandemie pe care o traversăm. Aceste 

cursuri sunt benefice și utile...” 

„În aceste două săptămâni am primit informații foarte utile referitor 

la a înțelege boala de care suferă persoana cu nevoi speciale de care 

am grijă, dar și informații despre îngrijirea și menținerea funcțiilor 

existente. ” 

„Am petrecut un timp foarte bogat în informații utile...; partea 

teoretică prin a ști care sunt nevoile și dorințele celor de care 

îngrijim...; partea practică a fost de asemenea utilă prin toate 

metodele și lucrurile pe care putem și noi să le facem...” 

 

DE CE ESTE NECESAR CURSUL? 

 

Asistenții personali pot afla informații care să îi sprijine în îngrijirea 

persoanelor cu handicap grav și în gestionarea relației cu acestea, 

cursul fiind susținut de formatori pregătiți special pentru acest gen de 

activitate. 

Cursul se organizează de către Direcția de Asistență Socială și 

Medicală în baza prevederilor art. 38 lit. a) din Legea nr. 448/2006, 

potrivit căruia autorităţile publice locale au obligaţia să asigure, 

gratuit, la cel mult 2 ani, instruirea asistenților personali. 

 

CE VOR ÎNVĂȚA CURSANȚII? 

 

❖ Acordarea îngrijirilor primare; 

❖ Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului; 

❖ Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal 

privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentaţie şi 

hrănire; 

❖ Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

❖ Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; 

❖ Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap; 

❖ Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în 

familie şi comunitate; 

❖ Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente; 

❖ Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav; 

❖ Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. 



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei. 

Titlul proiectului: PROTECT(ie) – Prevenirea 

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp 

Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de 

separare de familie în municipiul Cluj-Napoca 

 

Contract de finanțare nr. POCU/476/4/18/ 130413  

Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală 

(DASM) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Activități în cadrul Proiectului “PROTECT(ie) – Prevenirea 

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, 

Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în 

municipiul Cluj-Napoca” 

 

În luna aprilie 2021, în cadrul proiectului PROTECT(ie) s-au 

desfășurat 393 de întâlniri individuale și ateliere online de grup cu 

copii/tineri din grupul țintă pe domenii și tematici diverse (asistență 

socială, consiliere psihologică, medicală, juridică, nutriție sănătoasă, 

dezvoltare personală-autocunoaștere, igienă, sănătate, jocuri și 

socializare). Consilierea psihosocială urmărește dezvoltarea 

abilităților pentru viață independentă, acompanierea individualizată, 

facilitarea accesului la servicii specializate, consiliere și orientare 

școlară. Intervenţiile urmăresc să îi ajute pe copii/tineri să traverseze 

perioada de vulnerabilitate, pentru a preveni și diminua riscul 

separării copilului de familie, regăsirea sentimentului de securitate 

din relaţia copil-familie. Serviciile de dezvoltare personală pentru 

copii și adolescenți, s-au desfășurat online, pe platforma Zoom. 

Pentru stimularea participării la activitățile proiectului, copiii din 

grupul țintă prezenți la activitățile proiectului primesc o masă caldă 

în zilele în care participă la activități, care le este livrată la domiciliu. 

De asemenea, cu ocazia Sărbătorilor de Paști, un număr de 148 de 

copii din grupul țintă al proiectului, au benenficiat de pachete cu 

dulciuri acordate din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. 

 

Activități în cadrul proiectului "The Other Side of the Story: 

Perpetrators in Change" (OSSPC), finanțat prin  Programul 

Uniunii Europene  Rights, Equality and Citizenship (2014-2020) 

 

Pe parcursul lunii aprilie a anului 2021 echipa DASM implicată în 

implementarea proiectului "The Other Side of the Story: Perpetrators 

in Change" (OSSPC), cu sprijinul partenerilor transnaționali, a 

elaborat ediția a doua și a treia a buletinului informativ al proiectului 

OSSPC, în limba engleză. Acestea au fost traduse de către partenerii 

proiectului în toate limbile consorțiului (italiană, greacă, română, 

engleză) și publicate pe website-ul proiectului, www.osspc.eu (la 

Secțiunea Rezultate), dar și pe website-urile partenerilor implicați în 

proiect, inclusiv pe cel al DASM. Cea de-a doua ediție a buletinului 

informativ s-a concentrat pe prezentarea raportului transnațional, 

unul din rezultatele celui de-al doilea pachet de activități (WP 2) 

intitulat „Timpul schimbării: cercetări bazate pe dovezi pentru noi 

abordări practice.” 

Acest proiect este finanțat prin Programul 
Uniunii Europene Rights, Equality and 
Citizenship (2014-2020) 

http://www.osspc.eu/


 

 

 

 

”Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia 
Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va 
fi folosit conţinutul informaţiei.” 

 

 

 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

Str. Ștefan Octavian Iosif nr.1-3, Cluj-Napoca 

Telefon: 0264.431783 

 

 

 

 

A treia ediție a buletinului informativ a prezentat un alt rezultat al 

activității de mai sus, respectiv formularea, de către fiecare partener 

implicat în proiect, a unui set de recomandări de politici privind 

programele de intervenție asupra autorilor violenței în familie, luând 

în considerare specificul fiecărei țări. Recomandările specifice 

privind elaborarea politicilor provin din raportul național și din 

analiza comparativă pe care fiecare partener le-a realizat în cadrul 

proiectului. Fiecare partner a transmis setul de recomandări de 

politici către diferitele auorități/agenții din țara respectivă care au 

responsabilități în acest domeniu. Recomandările de politici vor 

sprijini autoritățile naționale în formularea/ reformularea unor planuri 

de acțiune pentru a răspunde mai bine și mai eficient problemei 

violenței domestice.  

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" 

(OSSPC) își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și 

schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor 

victimelor violenței domestice prin creșterea abilităților 

profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un 

comportament non-violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă 

impactul violenței domestice asupra victimelor violenței domestice, 

asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale. 

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului, 

ne puteți contacta la adresa de e-mail: osspc.dasm@gmail.com sau 

puteți accesa site-ul www.osspc.eu.  

 

Luna aprilie la Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 

 
Activitățile curente desfășurate online la Centrul de zi pentru 

vârstnici nr. 1 din Cluj-Napoca, după un program riguros, sunt 

numeroase (gimnastică medicală, tehnici de automasaj, dezvoltare 

personală, mișcare în pași de dans, cursuri de yoga sau cursuri de 

limbi străine, concursuri de cunoștințe generale, râsoteka, clubul 

celor pasionați de turism, cercul literar sau clubul de lectură) și sunt 

programate în fiecare zi a săptămânii. 

Provocări deosebite în mediul online au fost orele petrecute 

”călătorind”, prin intermediul prezentărilor bine documentate, în 

diverse colțuri ale țării, bucurându-ne de emoțiile împărtășite de cei 

care au parcurs aceste trasee minunate, la pas sau cu autocarul. 

La fel de fascinante sunt și orele în care, împreună cu instructoarea 

Andrada Nistorică facem Mișcare în pași de salsa și bachata, 

învățăm coregrafii, ne armonizăm mișcările, încercăm să ne 

menținem forma fizică și dispoziția tonică de excepție. Această 

tânără, deosebit de talentată, este și un om care știe să ofere, cu drag, 

ceea ce ține de arta de a te simți bine dansând. Nu putem decât să-i 

mulțumim cu recunoștință pentru darul ce ni-l oferă, prin prezența ei 

mailto:osspc.dasm@gmail.com
http://www.osspc.eu/
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marcată de energie și de optimism în cadrul acestor ore de curs de 

dans gratuite.  

O preocupare deosebit de fascinantă pentru seniorii din trupa de 

teatru a centrului nostru, a fost pregătirea unei emisiuni de radio 

dedicată Sfintelor Sărbători Pascale. Selectarea materialelor 

adecvate, a poeziilor, a legendelor și poveștilor, a tradițiilor și 

obiceiurilor, a cântărilor religioase potrivite pentru a însoți 

materialele lecturate, au bucurat sufletele celor care s-au implicat în 

acestă frumoasă activitate. 

În înțelesul principal, Sfintele Paști înseamnă Praznicul Bisericesc ce 

rememorează și consfințește anual patimile, moartea, dar mai ales 

Învierea lui Hristos, care este însăși temelia și esența credinței 

creștine. Astfel, Sărbătoarea bucuriei Învierii, Paștele, este totodată o 

sărbătoare a familiei, reunită în jurul mesei în ziua de Paști, când 

familia ortodoxă reface, într-un anume fel, atmosfera Cinei celei de 

Taină. În acest spirit, seniorii care fac parte din echipa de teatru a 

Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.1, cu sprijinul AcademicRadio, au 

propus ascultătorilor un program radiofonic ce dorea să parcurgă 

această perioadă ce este încununată de Taina Sfintei Învieri.  

Această emisiune radiofonică a debutat în ziua de Florii.   

 

 

Participare la  Conferința pentru diseminarea rezultatelor 

proiectului HOPE – Promovarea Nediscriminării în Domeniul 

Locuirii Sociale și la Locul de Muncă pentru Romi 

 

În 15 aprilie 2021 a avut loc Conferința pentru diseminarea 

rezultatelor proiectului HOPE – Promovarea Nediscriminării în 

Domeniul Locuirii Sociale și la Locul de Muncă pentru Romi, 

organizată de către Fundația HEKS/EPER România și Fundația 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.  

Un reprezentant al Direcției de Asistență Socială și Medicală a 

participat la Evenimentul organizat online și difuzat în direct pe 

pagina Facebook a proiectului, care a reunit  reprezentați ai 

instituțiilor naționale și europene, reprezentanți ai autorităților 

publice locale, companii colaboratoare din cadrul proiectului HOPE 

si reprezentanți  ai organizațiilor de profil.  

Prima parte a evenimentului a constat în prezentarea situației locuirii, 

ocupării și antidiscriminării comunităților de romi, la nivel 

internațional (în țările OSCE), european și național, evidențiind 

corelarea perpectivelor locale cu cele europene și internaționale. 

Printre vorbitori s-au numărat Dan Pavel Doghi, Șef al 

Departamentului Punctul de Contact pe Problematica Romilor și 

Sintilor la OSCE, Marius Tudor, consilier politic superior la 

Parlamentul European, Iulian Stoian, Agenția Națională pentru Romi 

Acest proiect este finanțat prin Programul 
Uniunii Europene Rights, Equality and 
Citizenship (2014-2020) 

 



 

 și Peter Makkai, Secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale.  

Rezultatele obținute în cadrul proiectului HOPE, componenta 

Locuire, includ și 3 ghiduri pentru elaborarea de criterii 

nediscriminatorii privind acordarea de locuințe sociale, prevenirea și 

monitorizarea evacuărilor forțate și elaborarea unui dosar pentru a 

solicita locuință socială. Ghidurile au fost prezentate din perspectiva 

utilității acestora pentru autoritățile publice locale și experții cu 

atribuții în incluziunea romilor, reprezentanți ai societății civile, 

persoane interesate în accesarea unei locuințe sociale. Ghidurile pot 

fi accesate la link-ul : https://romacenter.ro/proiecte-in-progres/hope-

promovarea-nediscriminarii-in-domeniul-locuirii-sociale-si-la-locul-

de-munca-pentru-romi/#resurse. 

În cadrul conferinței a fost  lansat un raport de monitorizare privind 

situația locuirii comunităților de romi în localitățile din proiect și 

incluziunea romilor la locul de muncă.  Fundația Centrul de Resurse 

pentru Comunitățile de Romi a coordonat și elaborat secțiunea pe 

Locuire, care conține o evaluare generală a situației locuirii 

comunităților de romi din localitățile din proiect, și analizează 

problema criteriilor discriminatorii de atribuire a locuințelor sociale, 

problema actelor de proprietate, a locuirii informale, a dificultăților 

de formalizare a locuirii informale, a evacuărilor sau a riscurilor de 

evacuare, a degradării și a proastei reabilitări a locuințelor sociale, 

etc. Raportul prezentat propune o serie de recomandări pentru o 

formulare mai justă și echitabilă a criteriilor de acces la locuințe 

sociale la nivel local, precum și pentru îmbunătățirea cadrului legal 

și instituțional cu privire la asigurarea dreptului fundamental la 

locuire adecvată. Raportul poate fi consultat la link-ul: 

https://romacenter.ro/proiecte-in-progres/hope-promovarea-

nediscriminarii-in-domeniul-locuirii-sociale-si-la-locul-de-munca-

pentru-romi/#publicatii.  

În cadrul conferinței s-au organizat 2 paneluri. Un panel dedicat 

componentei „Locuire” și un al doilea panel dedicat „Incluziunii 

romilor la locul de muncă”. Discuțiile din panelul „Locuire” au vizat 

noile reglementări privind așezările informale și modul în care 

acestea sunt aplicate de către autorități, posibile mecanisme de 

monitorizare a criteriilor de atribuire a locuințelor sociale, de 

monitorizare și prevenire a evacuărilor forțate, modalitatea de 

raportare a situațiilor de locuire informală și rezolvarea situațiilor de 

locuire informală prin proiecte de construcție de locuințe sociale.  

https://romacenter.ro/proiecte-in-progres/hope-promovarea-nediscriminarii-in-domeniul-locuirii-sociale-si-la-locul-de-munca-pentru-romi/#resurse
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https://romacenter.ro/proiecte-in-progres/hope-promovarea-nediscriminarii-in-domeniul-locuirii-sociale-si-la-locul-de-munca-pentru-romi/#publicatii
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