
  
 

  

 

 

Denumire proiect: Dream Road 

Titlul proiectului: Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA 
Development / „Drumul visurilor – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit în 
vederea întăririi capacității comunității de romi” 

Program: Programul Transnațional Dunărea 

Perioada: 07/2020 – 12/2022 

Parteneri: Research and Educational Centre Manison Rakican, Slovenia – coordonatorul 
proiectului; Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, Ungaria; 
Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány, Ungaria; Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Covasna, România; Asociația Nevo Parudimos, România; Institute of 
Social Innovations, Cehia; Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, 
Bulgaria; Roma Adult Education Organisation Burgenland, Austria; Roma Inclusion 
Office, Serbia; Know How Centre, Serbia; Representation in the Republic of Moldova of 
the Foundation Terre des hommes Lausanne Switzerland, Moldova; Roma Legal Center, 
Ucraina; NGO Youth Space, Ucraina; Centre of Social and Psychological Sciences Slovak 
Academy of Sciences, Slovenia; Municipality of Murska Sobota, Slovenia. 

Obiectivul: Obiectivul principal al proiectului Dream Road este dezvoltarea capacității 
organismelor publice pentru a face față mai bine problemelor romilor prin inovație și 
dialog, oferind reprezentanților comunității know-how-ul pentru a obține impact de 
durată. 

În contextul problemelor legate de minoritatea romă, proiectul introduce inovația și 
digitalizarea și dezvoltarea participativă în noile intervenții (laboratoare de învățare, 
platformă de know-how, trening-uri) pentru îmbunătățirea capacităților de învățare și a 
capacităților digitale ale romilor. 

Municipalităților, comunităților locale și altor organisme publice li se vor oferi 
competențe pentru înțelegerea complexității provocării problemelor de integrare a 
minorității rome, vor beneficia de avantajele unor soluții comune, de instrumentele 
pentru comunicarea eficientă și rezolvarea problemelor și familiarizarea cu soluțiile și 
metodele de adaptare inovatoare existente. 



  
 

  

 

 

Cooperarea transnațională în cadrul proiectului, prin dezvoltarea de parteneriate 
strategice va contribui la schimbări de politică și va avea un impact important prin 
implementarea unor soluții noi de integrare a comunităților rome. 

Obiectivele proiectului pe termen lung vizează instaurarea unor procese stabile, 
transparente și interactive care stimulează mobilizarea membrilor comunității. 

Consorțiul transnațional din cadrul proiectului va permite consolidarea abilităților și 
competențelor autorităților relevante și ale comunităților locale interesate pentru o 
comunicare interculturală eficientă și punerea în aplicare a unor soluții noi. Totodată, va 
contribui la facilitarea unor schimbări politice prin dezvoltarea de parteneriate 
strategice și prin stimularea dezvoltării și implementării unor abordări inovative. 

Activitățile care urmează să fie realizate, sunt următoarele: evaluarea situației existente, 
oportunitățile și nevoile transnaționale, inventarierea bunelor practici, dezvoltarea unor 
metode și instrumente participative inteligente în cele zece țări partenere din regiunea 
Dunării, pentru stimularea implicării sporite și a participării active a membrilor 
comunității de romi, crearea registrului transnațional al părților interesate, precum și 
organizarea unor webinarii în vederea prezentării instrumentelor „smart”. 

 

Proiectul Dream Road este co-finanțat prin fonduri UE (ERDF, IPA, ENI) și din bugetul 
de stat. 

 


