Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.59/26.03.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Brad

Planul local de acţiune
privind incluziunea minorităţii rome din sectorul 1 al municipiului Bucureşti

Nr.
crt
1.

Măsură
Creşterea nivelului de educaţie a romilor
Informare privind programele de burse sociale
derulate de Ministerul Educaţiei şi de
societatea civilă pentru copiii de etnie romă
proveniţi din familii defavorizate; sprijin
pentru întocmirea documentaţiei necesare
participării în aceste proiecte.
Includerea copiilor romi în grădiniţe , şcoli;
Includerea copiilor romi în programele de
sprijin educativ( teme, lecţii suplimentare)
derulate de un ONG de pe raza sect. 1;
Participarea copiilor romi la manifestările
cultural, educative şi sportive organizate de
Primăria Sectorului 1 în special în aer liber ;
Sprijinirea şi informarea tinerilor privind
locurilor speciale acordate pentru romi de
către MECT în instituţiile de învăţământ
universitar şi preuniversitar; îndrumare pentru
obţinerea recomandărilor
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2.

3.

4.

Cultură
Participarea copiilor romi la manifestările
cultural, educative, recreative şi sportive
organizate de DGASPC SECTOR 1 .
Organizarea anuala a concursului de desen si
literatura pentru copiii din clasele aIII- asi a
IV-a Prietenul meu de alta etnie
Infrastructură socială
Creşterea numărului de acte de identitate/
Includerea romilor în sistemul de evidenţă
informatizată a populaţiei
Creşterea gradului de implicare a instituţiilor
publice în problematica romilor/ Participarea
la Grupul de Lucru Mixt constituit la nivelul
Prefecturii; colaborare cu instituţiile şi ONGurile participante
Creşterea gradului de informare privind
accesul la o serie de servicii sociale/ Sprijin şi
consultanţă
pentru întocmirea dosarului privind acordarea
ajutorului social – venit minim garantat şi a
altor beneficii sociale prevăzute de lege
(indemnizaţii, alocaţii, etc).
Administraţie şi dezvoltare comunitară
Locuire
Consilierea persoanelor/familiilor de etnie
romă cu privire la posibilitatea obtinerii de
locuinte sociale sau de reabilitare termica
a locuintelor proprietate personala
Restituirea proprietăţilor de pe raza
Sectorului 1, preluate abuziv, nu intra in
atributiile Consiliilor Locale ale Sectoarelor
si nu se acordă pe considerente de natură
etnică. De asemenea pentru reconstituirile
existente, cetăţenii nu si-au declarat
apartenenţa la o anumită etnie.
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