Anexa nr. 3

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI
Plan de măsuri pentru incluziunea cetăţenilor de etnie romă din sectorul 6 Bucureşti

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
Obiective:
(1) Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor de etnie romă la un nivel similar cu cel al cetăţenilor majoritari, prin
combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al
romilor la o educaţie de calitate, la toate nivelurile, în principal în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi
dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.
(2) Promovarea unei educaţii de calitate pentru cetăţenii de etnie romă, prin:
facilitarea accesului la programe suport (de exemplu de tip ”şcoala după şcoala”) copiilor romi cu resurse insuficiente (economice,
familiale etc.), pentru a asigura un nivel ridicat de acumulări educaţionale,
prevenirea şi eliminarea segregării pe criterii etnice din sistemul educaţional, precum şi prin combaterea altor discriminări pe baze
etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi
(3) Promovarea de programe pentru prezervarea şi cultivarea identităţii rome în sistemul şcolar şi universitar prin limbă, cultură, tradiţii, istorie
etc.
(4) Facilitarea accesului copiilor de etnie romă la sistemul cultural public

Măsuri

Realizarea
unui
studiu
privind
cuprinderea copiilor
de vârstă preşcolară
(3-6 ani) şi şcolară
(7-16 ani)
într-o
formă de învăţământ
în cartierul Giuleşti/
Giuleşti Sârbi

Instituţii
resposabile

Termen
realizare

Interval evaluare

Buget

Rezultate

L - Lunar
T - Trimestrial
S - Semestrial
A - Anual

Surse de finanţare

2016

2020

A

Bugetul local sector
6

Sistem de culegere şi
monitorizare date
implementat în
minim 30 de
circumscripţii şcolare
unde ponderea
elevilor romi este de
minim 25%.

Sistem de culegere şi
monitorizare date
implementat în toate
şcolile din sectorul 6,
unde ponderea
elevilor romi este de
minim 25%.

Inspectoratul şcolar
sect 6, , Primaria
sect 6, scolile cu 15%
romi.

Extinderea
programului ”şcoală
după şcoală” la nivel
primar şi gimnazial
în
şcoli
unde
ponderea
elevilor
romi este peste 10%

IS6

A

Bugetul local sector
6

Extinderea
acestui
program în minim
şcoli din sector

Extinderea aceistui
program în toate
şcolile din sector,
unde este necesar.

Iniţierea
unui
program local de
suport
acordat
copiilor romi de
vârstă antepreşcolară,
preşcolară, primară şi
gimnazială, care sunt
în afara sistemului
educațional, pentru a
se
înscrie
în
structurile
de
educaţie
şi
a
beneficia de educație

IS6, DGASPC 6

A

Bugetul local sector
6

Exitinderea la nivelul
cartierului Giulesti/
Giulesti Sarbi

Extinderea in toate
scolile din sectorul 6

(identificare,
consiliere parentală,
haine,
hrană) în
cartierul
Giuleşti/
Giuleşti Sârbi
Introducerea, la
nivelul şcolilor din
sector, a unor
programe de iniţiere/
formare a cadrelor
didactice ne-rome, a
părinţilor şi a elevilor
ne-romi în spiritul
respectului pentru
diversitate,
interculturalitate,
multiculturalism,
prevenirea şi
combaterea
discriminării,
cunoaşterea culturii,
a cutumelor și a
mentalităţilor rome.
Organizarea de
activităţi culturale
destinate afirmării
identitare şi
încurajării diversităţii
culturale
Facilitarea accesului
populaţiei de etnie
romă la sistemul
cultural public

IS6, CCD 6, CJRAE

A

Nu necesita fonduri

IS6, Primăria Sect 6, ONG-uri, Centrul
Cultural European al Sect. 6

T

Bugetul local sector 6

Biblioteci publice, Primărie,

A

Nu nucesita fonduri

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Obiectiv general:

Formarea
didactice
gradinitele,
liceele din
Giulesti/
Sarbi

cadrelor
din
scolile si
cartierul
Giulesti

Accesarea măsurilor active în vederea creşterii şanselor de ocupare a populaţiei aparţinând minorităţii rome.
Obiective specifice, pentru obiectivul asumat, „Ocupare”, conform atribuţiilor conferite de lege, în vederea implementării strategiei
Guvernului pentru imbunătăţirea situaţiei romilor:
Creşterea numărului persoanelor ocupate aparţinând minorităţii rome.
Creşterea numărului femeilor ocupate aparţinând minorităţii rome.

Măsuri

Instituţii resposabile

Termen
realizare
L - Lunar
T - Trimestrial
S - Semestrial
A - Anual

Interval evaluare

Buget

Rezultate

Surse de
finanţare

2016

2020

Servicii gratuite de informare şi consiliere
profesională a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă

ALOF
M sect
6

T

Nu
necesita
finantare

Servicii gratuite de mediere privind locurile
de muncă vacante sau nou create

ALOF
M sect
6
ALOF
M zsect
6

T

Nu
necesita
finantare

S

ANOFM

Organizarea de cursuri de formare
profesională pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă;

SĂNĂTATE
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea stării de sănătate a persoanelor de etnie Romă prin creşterera accesului la servicii de sănătate
preventive şi curative şi prin promovarea unui stil de viaţă sănătos;

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Îmbunătăţirea accesului persoanelor de etnie romă la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate;
OS2: Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente in populatia de etnie romă.
OS3: Cresterea capacitatii autoritatilor locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/
intervenţiilor de sanatate adresate comunitatilor cu romi, monitorizarea si evaluarea acestora
OS4: Prevenirea discriminarii populației de etnie romă care accesează serviciile de sănătate

Măsuri

Instituţii resposabile

Termen Interval
realizare evaluare

L - Lunar
T - Trimestrial
S - Semestrial
A - Anual

Surse de finanţare

Implementarea
de
programe
privind
prevenţia primară şi
depistarea precoce a
bolilor
cronice
prevalente
in
populaţia romă

DSP

A

Bugetul National

Campanii privind
prevenirea bolilor
transmisibile, in
special tuberculoză şi
HIV/SIDA

DSP

A

Bugetul National

Campanii privind
informarea si
consilierea femeilor
şi fetelor rome
privind sănătatea
reproducerii, riscurile

DSP,
organizatii
rome, Min Sanatatii, ,
DGASPC secttor 6

Bugetul nationala si
bugetul local sector
6

Buget

2016

Rezultate

2020

asociate mariajelor
timpurii, sănătatea
mamei şi copilului,
prevenirea si
combaterea violenţei
domestice si a
traficului de persoane

LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂ/ ADMINISTRAŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ
Continuarea procesului de identificare a persoanelor fãrã certificate de stare civilã şi fãrã acte de identitate în vederea înregistrãrii în
registrele de stare civilã a actelor şi faptelor de stare civilã aferente acestora, precum şi procurãrii certificatelor de stare civilã şi a actelor de
identitate.

Măsuri

Instituţii resposabile

L - Lunar
T - Trimestrial
S - Semestrial
A - Anual
Realizarea actelor
de identitate/ acte
de
stare
civila
pentru toti locuitorii
din cartierul Giuleşti/
Giuleşti Sârbi

Primaria, ONGuri,
Evidenta populatiei, ,

Realizarea unui studiu
privind identificarea
familiilor aflate in

DGASPC

A

Termen Interval
realizare evaluare
Surse de finanţare

Bugetul local

Buget

2016

Rezultate

2020

situatii de risc si
sprijinirea
acestora
privind
obtinerea
ajutorului social si a
altor drepturi conexe
Construirea unei piete
volante
in zona
Giulesti/
Giulesti
Sarbi (captul liniei
163)
Reabilitarea parcului
din zona
Giulesti/
Giulesti
Sarbi
(
capătul liniei 163)

Administratia pietelor
sector 6

S

Bugetul local

A

Bugetul local

