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Grup țintă: 

 

- Tineri din mediile defavorizate ale comunităților de rromi; 

- Adulți și vârstnici din mediile defavorizate ale comunităților de rromi. 

 

Cine suntem? 

 

Asociația Young Roma Maramureș, este o organizație nonguvernamentală, înființată în 

anul 2008, care activează în comunitățile de rromi de la nivel județean și național. Organizația are 

10 membri activi cu expertiză pe diferite domenii de activitate cum ar fi: dezvoltare și facilitare 

comunitară, leadership, lucrător de tineret, management de proiecte, formare acreditată, economie 

socială. 

Scopul asociației este formarea unei elite a tinerilor rromi care să sprijine dezvoltarea 

comunităților de rromi din județul Maramureș. Asociația are ca principale activități și arii de 

interes următoarele: 

 

 

Președinte: Bardai Vladimir 

Sediu: Strada Dacia nr 1, Baia Mare 

Telefon:  0740563641  

Facebook: https://www.facebook.com/YoungRomaMaramures  

https://www.facebook.com/YoungRomaMaramures


1. Crearea de programe educaționale pentru stimularea și dezvoltarea aptitudinilor de creație 

și inovație a tinerilor; 

2. Crearea programelor educaționale de tip non-formal; 

3. Stimularea activităților de voluntariat în rândul tinerilor; 

4. Colaborarea cu organizații rrome și ne-rrome din țară și străinătate în vederea realizării 

diferitelor proiecte cultural-sociale în care să fie implicați și rromii; 

5. Diminuarea discriminării în rândul comunităților de rromi; 

6. Asigurarea condițiilor pentru șanse egale ale rromilor în vederea integrării în societate; 

7. Susținerea și dezvoltarea comunităților de rromi; 

8. Susținerea și sprijinirea persoanelor cu oportunități reduse din comunitățile de rromi 

marginalizate și nu numai; 

9. Împuternicirea membrilor comunităților de rromi în vederea autosusținerii și reprezentării 

de la nivel local și județean; 

10. Implicarea tinerilor rromi în activitățile asociației în diferite activități sectoriale. 

 

Activități desfășurate în anul 2022: 

 

1. Întâlnire cu membrii din comunitatea Pirita,, la care a participat primarul Cătălin Cherecheș 

pentru dezbaterea problemelor cu care se confruntă membrii comunității; 

2. Dezrobirea rromilor din Principatele Romane - Asociația Young Roma Maramureș în 

parteneriat cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, Direcția de Asistență 

Socială Baia Mare și Inspectoratul Școlar Județean Maramures; 

3. Întâlnire la Prefectura județului Maramureș pentru a comemora Dezrobirea rromilor; 

4. Școala generală Berința - Tematica Dezrobirii Rromilor; 

5. Împreună pentru băimăreni! - Asociația Young Roma Maramureș în parteneriat cu Direcția 

de Asistență Socială Baia Mare, și alți făcători de bine, s-au mobilizat în scopul de a 

interveni cu alimente și produse de igienă (deocamdată) în ajutorarea familiilor nevoiașe 

din orașul Baia Mare și cartierele mărginașe ale acestuia; 

6. Ziua Europei- Am dus fișe de lucru, creioane, pixuri, radiere, ascuțitori, creioane colorate 

copiilor din Craica; 

7. La sala Multifuncțională din Finteușul Mic - seminar cu tema ,,Istoria romilor” susținut de 

către Vlad Bardai; 

8. La Prefectură am discutat despre situația educațională a copiilor din comunitățile Craica, 

Cuprom, Pirită. Nevoia urgentă de mediatori școlari, implicarea reală în programe de tip a 

doua șansa, propuneri de măsuri și acțiuni pentru copii; 

9. Întâlnire de lucru și informare cu privire la organizarea evenimentului de la Jibou la sediul 

GAL Baia Mare; 

10. Program de mentorat ediția 2022; 

11. Sounds Like Summer; 

12. Zilele orașului Baia Sprie; 

 

 

 


