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MISIUNE

 Misiunea E-Romnja este de a lupta pentru afirmarea, promovarea și
creșterea implicării fetelor și a femeilor rome în spațiul societății și al

comunității rome.

 E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și deminitatea fetelor și a

femeilor rome. Ne dorim ca imaginea fetelor și a femeilor rome să reflecte

diversitatea și realitatea experiențelor trăite.

 Intervenția noastră se concentrează la nivel local, în comunități de romi

pentru a dezvolta și sprijini grupuri de inițiativă formate din femei rome și
grupuri de inițiativă formate din tineri și tinere rome. La nivel național

intervenția noastră se concentrează pe dezvoltarea dialogului cu

organizații feministe, organizați rome, instiutuții publice, etc.



VALORI

 Suroritate

 Egalitate și echitate

 Respect pentru diversitate

 Solidaritate

 Etică

 Justiție

 Cooperare



DOMENII DE ACTIVITATE

 Muncă la firul ierbii

E-Romnja își desfășoară activitatea încă din anul 2013 în 4 comunității din 4 orașe
din Romania: Mizil, Giurgiu, București (Mica Indie) și Bacău (Valea Seacă) lucrând
în prezent cu 7 grupuri de iniațivă formate din femei rome, tineri și tinere rome.

Munca la firul ierbii preupune organizare comunitară prin dezoltarea de grupuri de
inițiativă, prin implicarea directă a oamenilor din comuniate în rezolvarea
problemelor identificate în comunitate și în relația cu autoritățile locale. Totodată
munca la firul ierbii înseamnă și implicare în activități culturale, de lobby și
advocacy a membrilor comunității.

 Advocacy și monitorizare

Prin procesul de advocacy și monitorizare ne luptăm pentru a aduce în

atenția autorităților de la nivel local, național și internațional problemele și
realitatea cu care se confruntă femeile rome în comunitate și în societate.



VOLUNTARI ȘI BENFICIARI DIRECȚI

 GRUPUL DE INIȚIATIVĂ AL FEMEILOR DIN MIZIL

 GRUPUL DE INIȚIATIVĂ AL FEMEILOR DIN VALEA SEACĂ

 GRUPUL DE INIȚIATIVĂ AL FEMILOR DIN GIURGIU

 GRUPUL DE INIȚIATIVĂ AL FEMILOR DIN COMUNITATEA MICA INDIA 

 GRUPUL DE TINERI ROMI ȘI ROME CU INIȚIATIVĂ

 GRUPUL DE TINERI REVENDICĂRI DIN SAT

 GRUPUL DE TINERI DIN GIURGIU



Coaliții și grupuri din care facem parte

 Rețeaua pentru Combaterea și Prevenirea Violenței în Familie

 Coaliția pentru Egalitate de Gen

 Rupem tăcerea despre Violența Sexuală

 Roma Forum

 Romanian Women Lobby 

 Roma Sounding Board-World Bank

 Coaliția Afront

 Platforma ARESEL

 Blocul pentru LOCUIRE



Activități desfășurate cu grupurile de tineri și tinere

 Workshop pentru grupurile de tineri din comunitățile
Mizil, Giurgiu și Valea Seacă pe temele: violență,

roluri de gen și organizare.



Activitate desfășurată de grupul de tineri din 

Giurgiu pe tema violenței împreună cu elevi și 
polițiști 



Dezbatere organizată de grupul Romi și
Rome cu Inițiativă la Liceul ”Tase

Dumitrescu” din Mizil împreună cu
reprezentanți ai autorităților locale pe

tema stereotipurilor cu privire la

comunitatea romă.



Întâlniri de planificare locală pentru acțiuni 

culturale desfășurate de grupul Revendicări 

din Sat din Valea Seacă



Tabără la mare cu discuții despre istoria și cultura 

romilor, istoria mișcării feministe, organizare 

comunitară și advocacy



Acțiuni feministe și de stradă

 Teambuilding echipa E-Romnja

Schimb de experiențe între grupurile

de inițiativă ale femeilor din Mizil,

Valea Seacă , București

 8 Martie: acțiune culturală de stradă pentru a 
atrage atenția împotriva violenței de gen

 Schimb de experințe între grupurile de inițiativă ale 
femeilor rome din Mizil și Mica Indie (București) 



8 Martie intersecțional – eveniment cultural 

și de dezbatere despre contribuția femeilor 

rome în cultură, artă, educație, istorie 



#Aresel – Acțiune de protest organizată împotriva rasismului și a crimelor 

comise împotriva romilor din Ucraina, Italia și Slovacia. 



Acțiuni desfășurate cu grupurile de femei rome la firul ierbii

8 Aprilie, Ziua internațională a Romilor – organizarea de 

activități culturale în comunitățle Valea Seacă, Mizil, 

Giurgiu și Mica Indie (București)  
GIURGIU

VALEA SEACĂ

MIZIL

MICA INDIA



Cafenea publică în comunitatea Mica Indie din 
București

Concurs de gătit între mamă și fiică organizat 
în Mizil pentru a crește solidaritatea 
intergenerațională 

Cafenea publică în comunitatea 
Rudari din orașul Giurgiu

Întâlnire pentru amenajarea 

centrului femeilor rome

din Valea Seacă



Acțiune culturală: sărbătorirea zilei copilului de 1 iunie în 
comunitatea Mica Indie din București împreună cu 
reprezentanți ai ambasadelor și activiști 

Acțiune de educație civică: Un grup de 

50 copii din com. India a vizitat grădina 

zoologică în cadrul campaniei Eu unde 

mă joc?

Acțiune civică-religioasă: Schimb de 
experiențe între grupul de inițiativă al femeilor 
rome din Mizil și femeile penticostale din com. 
Toflea

Acțiune de educație pentru mediu 

mai curat în comunitatea India 

realizată împreună cu grupul de 
inițiativă



PROIECTE ȘI FINANȚĂRI

 Phenja-Violenţa nu are Culoare, un proiect finanţat de Open Society 

Institute (Iulie 2017 – Octombrie 2018) cu un buget de 42808 euro  

 Ketanipen - Împuternicirea și participarea fetelor și femeilor rome, proiect

finanțat de Helsinki Deaconess Institute (Aprilie 2017 – Martie 2018 ) cu un 

buget de 33658 euro 

 Femeile rome dezvoltă democrația locală - finanțat de Fundația 

MamaCash (Octombrie 2017 – Decembrie 2018) cu un buget de 55700 

euro 

 Mobilizarea la nivel local a femeilor rome – proiect finanțat de Fundația 

Enel Dobrogea ( Noiembrie 2017 – Mai 2019) cu un buget de 28577 euro 
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