Grupul de Dialog și Cooperare
pentru Incluziunea Romilor

APLICAȚIE PENTRU
GRUPUL DE DIALOG ȘI COOPERARE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR –
ROMA SOUNDING BOARD (RSB)
INFORMAȚII DESPRE SOLICITANT
Nume ONG:
Reprezentat al:
Vă rugăm atașați CV

Funcție:

Adresa actuală:
Oraș:

Tel:

Website:

Email:
Dacă activează pe plan local/regional, vă rugăm selectați:

Vă rugăm să selectați o variantă
ONG-ul dumneavoastră activează pe plan:
 Național
 Local/Regional

ONG-ul dvs. este:
 Organizație romă
 Organizație pro-romă










Nord-Vest
Nord-Est
Centru
Sud-Muntenia
Sud-Est
București-Ilfov
Sud-Vest Oltenia
Vest

Notă:
Vom selecta: 6 ONG-uri rome active la nivel național, 2 ONG-uri pro-rome (active la nivel
național) și 8 ONG-uri rome de la nivel local/regional
EXPERIENȚĂ ONG

Vă rugăm să descrieți activitățile organizației dvs. (max. 1000 cuvinte) considerând următoarele aspecte:
(i) experiență în elaborarea și implementarea proiectelor care stimulează incluziunea socială și economică a romilor;
(ii) istoric în a lucra îndeaproape cu comunitățile rome;
(iii) expertiză în domenii relevante pentru incluziunea romilor (inclusiv - fără a se limita la acestea - educație, sănătate, locuire, servicii
sociale, acces la justiție, egalitate de gen, moștenirea culturală romă, altele);
(iv) dovezi privind implicarea în politicile publice privind comunitățile rome (descriere, documente suport, altele);

Vă rugăm să includeți informații despre organizația dvs. (max 700 de cuvinte) cu privire la:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vizibilitate în mass-media
Perspectiva egalității de gen
Activități la nivelul comunității
Participarea voluntarilor
Mediul academic
Publicații

Grupul de Dialog și Cooperare
pentru Incluziunea Romilor
VII.
VIII.

Abordare intersectorială
Statut de membru în alte consilii sau structuri

Proiecte implementate în ultimii 3 ani:
Nume proiect:

Donator:

Buget:

Donator:

Buget:

Donator:

Buget:

Obiective:
Rezultate (max. 300 de cuvinte):

Nume proiect:
Obiective:
Rezultate (max. 300 de cuvinte):

Nume proiect:
Obiective:
Rezultate (max. 300 de cuvinte):

Alte informații relevante (inclusiv detalii despre alte proiecte relevante – max 300 cuvinte):

Doresc să mă alătur Grupului de dialog și cooperare pentru incluziunea romilor – Roma Sounding Board (RSB) în calitate de:
 ONG național roma
 ONG național pro-roma
 ONG local/regional roma

Semnătură solicitant:

Data:

