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Introducere
RENASIS - EAPN ROMÂNIA

RENASIS a fost înființată în 2008 de un grup de 13 ONG-uri din
România. În prezent, RENASIS cuprinde 18 organizații membre
din toată țara și face parte din rețeaua Europeană Anti Sărăcie
EAPN, cea mai mare rețea europeană activă în combaterea
sărăciei și excluziunii sociale, EAPN cuprinde în prezent 32 de
rețele naționale și 18 organizații europene.
Scopul rețelei românești EAPN este de a lupta împotriva sărăciei
și pentru incluziune socială prin:
Consolidarea capacității ONG-urilor românești de a lua
măsuri în lupta împotriva sărăciei, atât la nivel national, cât și
la nivel european;
Promovarea implicării active a ONG-urilor naționale la nivel
national și la nivelul politicilor UE în domenii specifice de
combatere a sărăciei și pentru incluziune socială;
Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor români cu
privire la principiile și mijloacele specifice de combatere a
sărăciei, promovarea libertății și a drepturilor omului;
Promovarea parteneriatelor concrete între ONG-uri,
autorități locale, instituții publice, biserici, parteneri sociali,
organizații din sectorul privat și comunități locale;
Combaterea discriminării indivizilor/ grupurilor entice și
sociale, din comunitățile locale sărace;
Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării durabile.

Ce înseamnă
sărăcia?
Sărăcie / Inegalitate - Definiții și concepte

RENASIS consideră că persoanele afectate de sărăcie din
România nu se află într-o stare de vulnerabilitate definită doar
de venituri mici sau lipsa veniturilor, de asemenea acestea se
confruntă și cu o serie de inegalități privind oportunitățile și
resursele care sunt vitale pentru participarea deplină la viața
economică, socială și culturală, precum și implicarea acestora
în procesul de luare a deciziilor privind viața și accesul acestora
la drepturile fundamentale ale omului.
Rolul Raportului de monitorizare a sărăciei 2021 este de a
promova și de a crește gradul de conștientizare cu privire la
intervențiile și acțiunile necesare pentru eradicarea și
combaterea sărăciei în România. Raportul urmărește să ofere o
imagine sintetică asupra situației sociale din România și a
situației persoanelor afectate de sărăcie sau care sunt expuse
riscului de sărăcie și excluziunii sociale.
Raportul se constituie într-un vehicul de transmitere a vocii și
mesajelor celor afectați de sărăcie, atât către factorii de
decizie, cât și către publicul larg.

Sărăcia reprezintă situația unei persoane/ familie /grup/
comunitate, care se manifestă prin lipsa resurselor necesare
pentru a cumpăra bunuri și servicii necesare pentru a asigura
un nivel minim de trai într-o anumită perioadă de timp legată de
statutul socio-economic al societății. Limita sărăciei reprezintă
cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru
determinarea acesteia sunt influențate de costul general al
vieții, precum și de specificul politicilor sociale adoptate (art.6 Legea asistenței sociale nr 292/2011 cu modificările și
completările ulterioare).

Sărăcia poate fi atât un concept absolut, cât și unul relativ.
Se spune că oamenii trăiesc în sărăcie, dacă veniturile și resursele lor sunt atât de
inadecvate, astfel încât îi împiedică să aibă un standard de trai considerat acceptabil în
societatea în care trăiesc. Din cauza sărăciei lor, aceștia pot prezenta dezavantaje
multiple precum șomaj, venituri scăzute, locuințe necorespunzătoare, îngrijire medicală
inadecvată și bariere în calea învățării pe tot parcursul vieții, accesului la cultură, sport și
recreere. Aceștia sunt adesea excluși și marginalizați de la participarea la anumite
activități economice, sociale și culturale din cadrul comunității, și accesul acestora la
drepturile fundamentale poate fi restricționat (Comisia Europeană, Raportul comun
privind incluziunea socială, 2004).

Până în anul 2010, sărăcia relativă a fost principala prioritate în monitorizarea sărăciei la
nivelul UE. În 2010, UE a adoptat Strategia Europa 2020, menită să orienteze Europa
către o economie inteligentă și favorabilă incluziunii.economice. Printre cele 5 obiective
principale ale acestei strategii, a fost adoptat pentru prima data obiectivul de reducere
a sărăciei, cu 20 milioane a numărului de persoane aflate în situația de risc de sărăcie
sau excluziune socială (AROPE).
Indicatorul AROPE este definit ca ponderea populației în cel puțin una dintre
următoarele trei condiții:
Riscul sărăciei (AROP), adică sub pragul relativ de sărăcie monetară, 60% din venitul
mediu al gospodăriei;
Într-o situație de deprivare material gravă (SMD);
Locuirea într-o gospodărie, cu intensitate scăzută a muncii.
Indicatorul compozit AROPE capteză doar o parte a imaginii și nu descrie pe deplin
complexitatea sărăciei. Este important ca cele trei componente să fie monitorizate
separat. De asemenea, este important să se măsoare alte elemente care descriu natura
multidimensională a sărăciei: indicatorii oficiali ar trebui completați cu informații
cantitative și calitative colectate de ONG-urile care lucrează la fața locului.

Mesaje despre
sărăcie
Persoane afectate de sărăcie 2021

Pentru a înțelege mai bine definițiile “oficiale”, este
important să cerem oamenilor care se confruntă cu sărăcia,
să ne spună ce înseamnă lupta zilnică atunci când trăiești în
sărăcie și să se implice direct în identificarea și livrarea
soluțiilor. Răspunsurile lor pot fi mai relevante decât o
simplă colecție de cifre:
V.C.: „Vin dintr-o familie cu 7 copii, sunt singurul care a ajuns
la liceu pentru că unii dintre frații mei nu au putut merge la
școala din cauza banilor. Părinții mei nu au niciun venit, ne
descurcăm așa cum putem pentru ca eu să pot merge la
școală. Așa cum eu îmi doresc să merg la școală, există foarte
mulți copii care nu pot merge la școală din cauza barierei
denumită „sărăcia”. Avem nevoie de bani pentru abonamentul
la transport sau la internet, acum când orele se desfășoară
online. Mi-aș dori să fac și facultatea, dar totul depinde de
bani. Totul se învârte în jurul banilor, iar fără educație știu că
nu voi putea să îmi depășesc condiția. ”
M.M.: „Sunt o mamă singură, cu 2 copii. Trăim așa cum putem.
Nu avem căldură și nici apă curentă, și plătesc cu greu factura
la energie electrică. Nu primim ajutor social pentru că nu am
avut bani să facem actele pentru casă. Copii-i duc în fiecare
dimineață la grădiniță și nu am bani de pachet de hrană pentru
ei așa cum au ceilalți copii. Nici părinții mei nu au avut, dar nu
vreau ca copiii mei să pățească la fel ca mine. ”

Mesaje despre
sărăcie
Persoane afectate de sărăcie 2021

R.I.: „Am vrut să duc copilul la spital, dar nu am avut bani să mergem pentru că
transportul până acolo costă prea mult pentru noi și nu avem nici bani să le facem să un
spital privat. Nu știu cum vom putea face, ne simțim singuri și nu avem cui cere
ajutorul.”
B. A.: „De când a început pandemia COVID -19, ne-au spus să trimitem documentele pe
internet. Dar noi nu avem acces la aceste servicii, și nu am știut cum să facem sau cine
să ne ajute. Acest moment, ne-a separat și mai mult de ceilalți oameni. ”
A. S.: „Când nu ai cu ce să începi ca să poți porni la drum, să faci față provocărilor te
simți pierdut. Am vrut să merg la medic, căci nu mă simțeam bine. Nu am un contract de
muncă stabil și nu am asigurare medicală, așa că nu am putut beneficia se serviciile
medicale gratuite din partea statului. Resurse pentru a plăti aceste servicii nu am avut,
așa că nu am avut ce face.”

Sărăcia în România - Grupuri afectate
23,4%
Rata sărăciei
în România
2020

Potrivit Institutului Național de Statistică rata sărăciei relative a fost în
anul 2020 de 23,4% însemnând 4,5 milioane de persoane. Sub unul din
patru locuitori ai României trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau
mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor
disponibile pe adult-echivalent.
Rata sărăciei și numărul persoanelor sărace în perioada 2017-2020

Sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_in_romania_2020.pdf

Se observă totodată o tendinṭă de creṣtere a diferenṭei între femei ṣi bărbaţi, de la 1,3% la
2,5%, riscul de sărăcie afectând diferit populaţia în funcţie de grupa de vârstă, de
capacitatea de muncă de care dispune şi, evident, de veniturile dobândite. Cea mai înaltă
incidenţă a sărăciei s-a înregistrat între anii 2017-2020 în rândul copiilor în vârstă de până la
18 ani şi a tinerilor de 18-24 ani, circa 3 din 10 dintre aceştia s-au aflat sub pragul de sărăcie,
mult peste nivelurile corespunzătoare adulţilor.
Potrivit Eurostat, România are cei mai mulți copii din UE expuși la sărăcie și
excluziune socială înregistrând cea mai mare rată a copiilor expuși riscului
de sărăcie sau excluziune socială (41,5%) în 2020.Copiii au fost mai
vulnerabili la efectele crizei, iar cei care se aflau în această situație fie din
cauza sărăciei, a stării de sănătate sau a marginalizării în educație, au
devenit și mai vulnerabili în pandemie.

41,5,%
Rata copiilor
expuși
riscului de
sărăcie
2020

Rata sărăciei pe total, sexe și grupe de vârstă, 2020 (%)

Sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_in_romania_2020.pdf

Sărăcia în România
Din punct de vedere geografic, România este afectată de o dezvoltare neuniformă, existând
un decalaj semnificativ între regiunile din estul şi vestul ţării. Partea de est a ţării (regiunile
Nord-Est şi Sud-Est) este caracterizată prin cele mai ridicate niveluri de sărăcie şi prin lipsuri
materiale grave. Partea de sud (Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia) cuprinde zone de sărăcie şi
lipsuri materiale care sunt fie mai mari decât media naţională, fie cel puţin la acelaşi nivel.
Regiunile centrale şi vestice prezintă niveluri de sărăcie şi de lipsuri materiale care sunt sub
media naţională. În anul 2020, rata sărăciei a fost de aproape 15 ori mai mare în regiunile
Nord-Est ṣi de peste de 13 ori în Sud-Vest Oltenia ṣi Sud-Est, decât în regiunea BucureştiIlfov.
Rata sărăciei pe regiuni de dezvoltare în 2020

Sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_in_romania_2020.pdf

Potrivit Raportului de Țară România 2020, desi PIB-ul pe cap de locuitor continuă să conveargă
cu media UE, disparitățile regionale încă persistă. Disparitățile dintre venituri sunt printre cele
mai mari din UE și sunt determinate în mare parte de decalajul mare dintre regiunea capitalei
București și restul regiunilor din țară. În cinci dintre cele opt regiuni românești dezvoltate
(regiunile NUTS 2), PIB-ul pe cap de locuitor a crescut mai repede decât media UE, în timp ce,
în cele mai sărace trei regiuni ale țării, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut în perioada 2011-2017.
În regiunea capitalei, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cel mai rapid în ultimii șase ani și
corespunde valorii de 144% din media UE. Cu 67% din media UE, regiunea de Vest a României
este pe locul doi în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. În celelalte regiuni ale României,
PIB-ul pe cap de locuitor variază între 39% și 60% din media UE.
Inegalitatea oportunităților rămâne în continuare o provocare în cazul României: accesul
inegal la educație, asistență medicală și alte servicii, împreună cu transmiterea intergenerațională a sărăciei, împiedică copiii sau familiile din zonele dezavantajate să-și atingă
întregul potențial. Zonele rurale sunt afectate în mod deosebit de inegalitatea de oportunități
din cauza infrastructurii insuficiente, a oportunităților insuficiente de angajare și a serviciilor
publice inexistente sau de slabă calitate.

Sărăcia în România
Deși s-au înregistrat câteva îmbunătățiri, rata de abandon școlar a rămas la un nivel crescut,
adâncind și mai mult disparitățile socio-economice existente. Rata abandonului școlar în
educația timpurie și formare a rămas la 16.4% în 2018, cu aproape 6 puncte procentuale peste
media UE. Această rată este și mai mare în zonele rurale (aprox 25%), în rândul copiilor rromi
(32%) și a copiilor cu dizabilități (33%). Disparitățile regionale persistă, cele mai mari rate de
abandon fiind înregistrate în regiunile de Sud-Est și Nord-Est, regiuni care se confruntă și cu
un nivel ridicat de sărăcie. România înregistrează și cea mai mare rată de abandon din rândul
fetelor, comparativ cu media UE (16.1% vs. 8.9% media UE), ceea ce va avea ca efect viitor o
mai mare adâncire a diferențelor de gen în ceea ce privește ocuparea și participarea pe piața
muncii.
Copiii (0-17ani) și în proporție mai mică tinerii (18-24 ani) sunt categoriile de vârstă cele mai
expuse riscului de sărăcie financiară, avand rate peste media națională, 38,8% în cazul
copiilor, și de 31,2% în cazul tinerilor, față de numai 25,1% la categoria de 65 ani şi peste.
Riscul de a fi în sărăcie este de departe mai mare pentru copii decât pentru celelalte categorii
de vârstă; deși în trend ușor descrescător începând cu 2014. rata sărăciei relative în rândul
copiilor a fost constant mai mare decât rata sărăciei calculată la nivelul întregii populaţii (cu
mai mult 10 puncte procentuale, în fiecare an).
În mediul rural, unul din doi copii trăieşte în sărăcie relativă, absenţa resurselor materiale,
combinată cu lipsa accesului la servicii de bază (sănătate şi educaţie) sau slaba calitate a
acestora şi cu o piaţă ineficientă a muncii creşte vulnerabilitatea acestor copii la sărăcia
persistentă, chiar şi după ce devin adulţi.
Ratele ridicate ale nivelului de sărăcie din rândul copiilor semnalează inegalități cu privire la
oportunitățile din viitor. Copiii care locuiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii și
au părinți cu un nivel scăzut de educație sunt cei mai dezavantajați, mai ales cei din
comunitățile de rromi, din zonele rurale și din comunitățile urbane marginalizate, unde
accesul la educație și servicii sociale este limitat. Scăderea numărului de înscrieri la școală
corelată cu creșterea ratei abandonului școlar indică o polarizare a educației care va
contribui în mod sigur la un nivel crescut de sărăcie pentru viitorii adulți.
Impactul pandemiei de Covid-19 asupra accesului la educație, în special în zonele rurale, arată
că, în perioada pandemiei, aproape 40% dintre copii nu au putut participa la educația online,
și doar 64% dintre profesori și educatori au putut preda online, iar ceilalți profesori au folosit
alte aplicații de comunicare online (whatsapp, messenger) pentru a trimite exerciții și teme,
sau fișe și materiale tipărite (unde copiii nu aveau niciun mijloc de conectare online).
Statisticile disponibile la nivel național indică faptul că aproximativ 55% dintre respondenți
au răspuns că nu dețin câte un dizpozitiv digital pentru fiecare copil, pentru a le putea asigura
participarea online la cursuri, și aproximativ 10% nu dețineau niciun dizpozitiv digital în
familie.

Sărăcia în România
România se situează pe primul loc în UE, în ceea ce privește sarcina și rata avortului în rândul
adolescentelor. 6 din 10 mame adolescente nu au avut niciodată acces la informații privind
reproducerea și educația sexuală, iar 20% din ele nu au fost la medic, decât în momentul când
au născut. Mortalitate maternă în România este de cel puțin două ori mai mare decât media
UE, 1 din 10 mame care nasc este minoră, în timp ce 25% din ele nu au asigurare medicală.
Începând cu anul 2008, incidența maternității timpurii (mama sub 15 ani) a crescut substanțial
în România. Peste 40% dintre nașterile adolescentelor cu vârsta sub 15 ani din UE, au loc în
România și această pondere crește permanent (35% în 2015). Rata timpurie a fertilității (în
grupa de vârstă 10-14 ani) este de 1.41 la mie în România (a doua după Bulgaria) și este de 10
ori mai mare decât media UE.

Sursă: date Eurostat, Monitorul Social, FES România, 2020

Tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, in 2019, tinerii cu vârste între 18
şi 24 de ani au înregistrat o rată extrem de ridicată a sărăciei, foarte apropiată de riscul la
care erau expuşi copii; rata ridicata a saraciei in randul tinerilor este cauzată de
vulnerabilitatea şi riscurile tot mai mari cu care s-au confruntat tinerii pe piaţa muncii în
acești ani.
Procentul tinerilor din România care nu frecventează nicio formă de învățământ, de formare
și care nu sunt activi nici pe piața muncii, este printre cele mai mare din UE. În 2018, o
pondere de 14.5% dintre tineri (cu vârste cuprinse între 15-29 de ani) nu se aflau înscriși la
nicio formă de învățământ și nu erau activi nici pe piața muncii (NEET), comparativ cu media
UE de 14.5%. Peste o treime din aceștia erau muncitori necalificați, șomeri pe termen scurt și
lung (23%). Deși au fost înregistrate și câteva rezultate pozitive în urma unor măsuri de
sensibilizare, aproximativ 69% din NEET au rămas inactivi și o mare parte din aceștia
părăsesc țara.
România are cea mai mare rată a sărăciei relative dintre toate cele 28 de state membre UE,
iar cele mai afectate categorii sunt copiii, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii,
familiile de rromi, tinerii rezidenți din comunitățile marginalizate care au acces limitat la
locuri de muncă, persoanele active în propria gospodărie sau lucrători neremunerați în mediul
rural.

Sărăcia în România
Persoanele de etnie roma prezintă un risc mult mai mare de sărăcie decât populaţia
generală, indiferent de vârstă, educaţie sau mediu de rezidenţă; Conform pragului naţional
al sărăciei absolute determinat pe baza consumului din anul 2013, cetăţenii de etnie romă
sunt expuşi unui risc de sărăcie de zece ori mai ridicat decât restul populaţiei, rata de
sărăcie absolută în rândul romilor fiind de 33% în 2013, în timp ce numai 3,4% dintre nonromi se situau sub pragul sărăciei absolute (Sursa: Calcule realizate de Banca Mondiala
folosind datele ABF 2013, EU-SILC nu prezinta distributii dupa etniile respondenților).
Potrivit Raportului de Țară România 2020, integrarea comunităților rrome rămâne o
provocare. Persoanele de etnie rromă au condiții precare de locuire, sunt adesea evacuate
forțat (World Bank, 2014), fiind discriminate atunci când accesează locuințe sociale.
Totodată, aceștia întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor de sănătate, datorită lipsei
de documente de identificare, a acoperirii reduse de securitate socială, a stigmatizării și a
discriminării. Procentul copiilor rromi care sunt înscriși la școală este sub media țării, iar
abandonul școlar și segregarea educațională rămân o provocare. Mai multe proiecte de
incluziune a rromilor, co-finanțate de Fondul Social European sunt în curs de implementare,
dar rezultatele nu sunt foarte vizibile.
Persoanele cu dizabilități au acces limitat la servicii de suport. Procentul persoanelor cu
dizabilități din România care se află în risc de sărăcie și excluziune socială, este printre cele
mai mari din UE (37.6% vs 28.7% media UE). Lipsa sinergiilor și a complementarității dintre
serviciile educaționale, sociale și de ocupare a forței de muncă agravează și mai mult
situația acestor persoane. Mai mult decât atât, nu există servicii comunitare autorizate
pentru adulții cu dizabilități (48%). Dezinstituționalizarea acestor servicii este un proces
lent, deși sunt disponibile fonduri europene semnificative pentru acest segment.
Sistemul de venit minim
În România, programul de venit minim, conceput ca o ultimă plasă de siguranță financiară
pentru familiile cele mai sarace, cuprinde trei beneficii de asistenţă socială, ajutoare
financiare necontributorii, selective, bazate pe testarea veniturilor si complementare:
Ajutorul pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG), Alocaţia de sprijin și Ajutorul
pentru încălzirea locuinţei familiei (ASF).
Pentru ambele tipuri de ajutoare sociale, VMG și ASF, numărul familiilor beneficiare și
sumele totale alocate au scăzut într-un ritm îngrijorător; astfel, în cazul VMG, numărul
mediu lunar de familii beneficiare a scăzut de la 245 mii în trim. I 2017 la 187 mii în trim. I 2019
(-24%); In iulie 2019 erau doar 169 mii beneficiari, suma medie lunară per beneficiar (familie
sau pers. singura) fiind de aproximativ 262 lei (56€);

Sărăcia în România
Sistemul de venit minim din România este inadecvat, cu un grad de accesibilitate redus și
încurajează doar participarea pe piața muncii a persoanelor apte si în vârsta de muncă.
Considerată ca aducând îmbunătățiri semnificative actualui sistem, noua lege a venitului
minim de incluziune (Legea 196/2016) prin introducerea unor beneficii sociale mai mari, a
unor proceduri mai simple si a unor noi stimulente de (re)integrare pe piata muncii, a fost
amânată până la data de 1 aprilie 2019 datorită intarzierilor privind realizarea sistemului
național informatic al asistenței sociale si crearea la nivel local a tuturor premiselor pentru
implementarea programului. În anul 2019, aceasta a suferit o nouă amânare, pentru anul
2021, rămânând totuși o prioritate pentru România, cel puțin la nivel de discurs al
autorităților. Indicele social de referință utilizat ca bază pentru majoritatea prestațiilor
sociale nu a fost actualizat de la introducerea sa în 2008. Astfel sprijinul pentru un venit
minim adecvat rămâne printre cele mai scăzute din UE. Cu ajutorul UE, guvernul lucrează la
punerea în funcțiune a modelului de plată operational (card preplătit) și la revizuirea
mecanismului de indexare a beneficiilor serviciilor sociale.
Sistemele de impozitare și de beneficii au un impact limitat asupra reducerii sărăciei și a
excluziunii sociale. Veniturile fiscale sunt relativ reduse, iar structura fiscală are o
progresivitate redusă. Cheltuielile guvernamentale pentru protecție socială sunt mult mai
mici decât media UE și au un impact limitat asupra reducerii sărăciei. În 2018, transferurile
sociale au redus rata riscului de sărăcie cu 16% și decalajul sărăciei cu 33% (comparativ cu
media UE de 33% și respectiv 5%). Prestațiile familiale au cel mai mare efect asupra ratei
sărăciei, urmate de prestațiile de boală și invaliditate. Indeminizațiile de șomaj au un efect
foarte limitat asupra incidenței și profunzimii sărăciei, datorită acoperirii reduse și a
duratei de timp scurte. În consecință, puterea sistemului de impozitare și de beneficii (cu
excepția pensiilor) de a reduce inegalitatea veniturilor este, de asemenea, limitată.
Un alt factor determinant important al sărăciei este statutul ocupaţional al persoanelor în
vârstă de muncă. Lucrătorii neremunerati în gospodăria proprie din mediul rural sau pe
cont propriu în agricultură sunt în cea mai rea situaţie, deoarece mai mult de jumătate
dintre aceștia se confruntă cu riscul sărăciei. Un procent mare de şomeri prezintă de
asemenea risc de sărăcie.

Sărăcia în România
În anul 2020, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat
14,9%, cu 14,7 puncte procentuale mai puţin decât în cazul persoanelor care nu au desfăşurat
nicio activitate economico-socială. În cadrul persoanelor antrenate într-o activitate
economico-socială de tip salarial sau pe cont propriu, se remarcă diferenţierile între sexe:
18,1% dintre bărbaṭi, respectiv 10,4% dintre femei au fost sub pragul de sărăcie. În schimb, la
persoanele neocupate sau inactive în anul 2020, diferenṭa dintre ponderile femeilor ṣi
bărbaṭilor a fost de 8,1 puncte procentuale, în scădere cu 1,6 puncte procentuale faṭă de anul
2017. Referitor la persoanele neocupate, trebuie evidenţiată situaţia şomerilor a căror rată de
sărăcie este foarte mare. Practic, peste 3 din 5 şomeri este sărac, bărbaţii şomeri având
situaţia cea mai grea, comparativ cu femeile aflate în şomaj (cu 13,9 puncte procentuale mai
mulṭi bărbaṭi decât femei aflate în situaṭie similară.
În pofida ratei reduse a şomajului (4,3% vs. 6,2% la nivelul UE-28, România prezintă o rată
relativ mare a sărăciei în rândul populaţiei ocupate, 15,7% dintre persoanele ocupate trăind
sub pragul sărăciei relative în 2019. Aceasta reprezintă aproape de două ori rata UE. Procentul
relativ ridicat al sărăciei în muncă se datorează numărului relativ mare atât al lucratorilor cu
venituri aproape zero (lucrători neremunerați în gospodaria proprie) cât și a lucrătorilor pe
cont propriu în agricultură cu venituri mici; în același timp, rata relativ ridicată a saraciei in
munca are drept cauza procentul ridicat de salariati inregistrati cu salariul minim pe
economie (mai mult de o treime din totalul salariaților).
Potrivit Raportului de Țară România 2020, sărăcia în muncă este printre cele mai ridicate din
UE, iar prestațiile sociale și venitul minim nu reușesc să reducă sărăcia. Acest lucru este legat
de lipsa unor locuri de muncă de calitate, în special în zonele rurale, dar și de precaritatea
lucrătorilor neremunerați. Există și un procent ridicat al celor care desfășoară activități în
gospodăria proprie (auto-angajare) în zonele rurale și un procent ridicat de membri ai familiei
care nu sunt remunerați (în afacerile mici de familie) și care figurează în rândul persoanelor
ne-angajate. Cea mai mare parte a lucrătorilor pe cont propriu din România lucrează în
agricultura de subzistență, în construcții și afaceri mici de familie. Creșterea salariului minim
a dus la decalaje mari între veniturile angajaților și cele ale lucrătorilor pe cont propriu,
întrucât veniturile celor din urmă cresc într-un ritm mai lent.

Potrivit Institututlui Național de Statistică, în iunie 2020 erau înregistrați 457.000 de șomeri în
România, cu 100.000 mai mulți decât anul anterior. Acest număr de șomeri este cel mai mare
din ultimii 3 ani, iar situația cauzată de pandemie a afectat în mod special statutul economic al
femeilor. Analizând situația persoanelor cu vârsta de peste 24 de ani, se poate observa că
ponderea femeilor șomere din populația adultă a femeilor a crescut cu 48% în termeni relativi,
comparativ cu anul trecut (de la 2.5% la 3.7%); prin comparație cu ponderea bărbaților șomeri
din rândul populației masculine adultă, care a crescut cu doar 16% în termeni relativi (de la
3.6% la 4.2%). În termeni absoluți, două treimi din cei care au devenit șomeri în ultimul an sunt
femei.

Sărăcia în România
Referitor la persoanele neocupate, trebuie evidenţiată situaţia şomerilor a căror rată de
sărăcie este foarte mare. Practic, peste 3 din 5 şomeri sunt săraci, bărbaţii şomeri având
situaţia cea mai grea, comparativ cu femeile aflate în şomaj (cu 13,9 puncte procentuale mai
mulṭi bărbaṭi decât femei aflate în situaṭie similară). Sărăcia este mai frecventă în rândul
persoanelor care trăiesc în gospodăriile cu copii dependenţi1 (în anul 2020 a atins 25,4%),
decât în cazul celor care trăiesc în gospodăriile fără copii (20,8% în ultimul an) În anul 2020,
dintre gospodăriile cu copii dependenţi, cele mai puternic afectate de sărăcie au fost
gospodăriile numeroase formate din 2 adulţi cu 3 sau mai mulţi copii dependenţi (mai mult de
jumătate), familiile monoparentale, părinte singur cu cel puṭin un copil dependent (aproape
trei din zece), a celor de 3 sau mai mulţi adulţi cu copii dependenţi (puṭin peste un sfert), dar ṣi
persoanele din gospodăriile formate din 2 adulţi cu 2 copii dependenţi (aproape un sfert). În
comparaţie cu acestea, gospodăriile formate din 2 adulţi şi 1 copil dependent au fost afectate
de sărăcie într-o măsură mai redusă (11,0%).
Persoanele singure sunt mai expuse riscului de sărăcie, în special în cazul femeilor (40,8% faţă
de 25,6% la bărbaţi). De asemenea, persoanele care trăiesc singure devin tot mai sărace pe
măsura înaintării în vârstă: persoanele în vârstă de până la 65 de ani au o rată de sărăcie de
25,8%, pe când cei cu vârsta de 65 ani şi peste sunt săraci în proporţie de 42,1%.

Protecția socială reprezintă componenta fundamentală în lupta împotriva sărăciei și
excluziunii sociale. Ca parte a cheltuielilor cu protecția socială, pensiile publice au reprezentat
venituri stabile ce au contribuit la reducerea numărului persoanelor în vârstă aflate în risc de
sărăcie.
Structura cheltuielilor cu protecția socială ca procent din totalul cheltuielilor arată că în cazul
României, marea parte a bugetului merge către pensii de vârstă, ponderea transferurilor
sociale din PIB fiind foarte redusă.
În anul 2020, aproape un sfert din populaţie nu a fost afectată de sărăcie datorită existenţei
transferurilor sociale. Doar pensiile au făcut ca 16,8% din populaţie să nu „cadă” în această
situaţie nefavorabilă. Dacă în anul 2020 nu s-ar fi plătit pensiile şi celelalte transferuri sociale,
aproape jumătate din populaţie (44,6%) s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative şi în mod
evident situaţia s-ar fi înrăutăţit în cazul persoanelor vârstnice (65 de ani şi peste) care, într-o
proporţie de 82,5%, ar fi fost în stare de sărăcie relativă. Aceeaşi situaţie s-ar fi înregistrat şi
la persoanele aflate în grupa de vârstă 55-64 de ani, dar într-o proporţie mai redusă, de 53,8%.

Sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_in_romania_2020.pdf

Rolul României
Măsuri și obiective. Provocări și recomandări

Noua Strategie națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 20212027, ca și în edițiile anterioare, este orientată către investițiile în oameni, în mod special
persoane vulnerabile aflate în dificultate și în nevoie, respectiv copii, tineri, adulți și persoane
vârstnice, dar și către domenii cheie, educație și formare, protecție socială, dar și prevenție.
Astfel, noul cadru propus, își propune să asigure oportunități și egalitate de șanse pentru toți,
astfel încât fiecare să își poată maximiza potențialul, atât pentru o dezvoltare personală
armonioasă, o inserție stabilă pe piața muncii și îmbătrânire activă, cât și incluziunea socială.
Strategia reprezintă însumarea eforturilor și angajamentului asumat de Guvernul României,
pentru dezvoltarea durabilă a României în orizontul Agendei 2030, dar și pentru asigurarea unei
vieți echitabile și demne a locuitorilor săi, stabilind cadrul general de acțiune pentru
combaterea provocărilor generate de sărăcie și excluziune socială accentuate de pandemia de
COVID-19, dar și pentru o coeziune socială solidă, cu focus asupra incluziunii grupurilor
vulnerabile.

Strategia naţională pentru incluziune socială și reducere a sărăciei pentru perioada
2021-2027 vizează, în principal, noi direcții și măsuri, care pivotează în jurul
obiectivului general, respectiv, reducerea cu cel puțin 10% a numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială, până în 2027.
Cele patru obiective specifice abordate în strategie sunt:
Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în urmă”;
Investiţii sociale pentru promovarea coeziunii;
Protecție socială pe tot parcursul vieţii unei persoane;
Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan
național în acord cu exigențele europene.

Rolul României
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Cele patru obiective strategice, respectiv obiectivele specifice și direcțiile de acțiune
aferente, sunt fundamentate pe o viziune unitară și integrantă, având ca element central
abordarea fenomenului sărăciei pe parcursul ciclului de viață, necesitatea întreruperii ciclului
intergeneraţional al sărăciei, dar și asupra dimensiunii preventive cu scopul creșterii
capacităților și oportunităților necesare oamenilor și familiilor pentru a avea un trai decent și
pentru a putea ieși din ciclul vicios al sărăciei.
În lumina acestor considerente, scopul final al strategiei este reducerea procentului
populației aflată în risc de sărăcie și excluziune socială. În acest sens, Guvernul României
vizează o serie de grupuri țintă care sunt cele mai vulnerabile, expuse riscului de sărăcie și
excluziune socială, dar și al persoanelor care, din cauza pandemiei sau a unor circumstanțe
neprevăzute, se confruntă cu situații tranzitorii de sărăcie sau excluziune socială.
Categoriile vizate sunt:
Persoanele aflate în risc de sărăcie (AROP)/sărăcie relativă, ale căror venituri se
situează sub pragul de 60% din venitul median;
Persoanele aflate în deprivare materială severă (DMS);
Persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate scăzută a muncii (ISM);
Persoane care sunt considerate ca aparținând unor grupuri vulnerabile: copii și tineri
aflați în perioada de pregătire a reintegrării în societate după o perioadă de protecție
specială (inclusiv lipsiți de sprijin parental); persoane vârstnice (singure sau
dependente și/sau cu nevoi de îngrijire de lungă durată); persoane cu dizabilități (copii
și adulți); persoane cu un nivel scăzut de educație; persoane care locuiesc în zone
urbane sau rurale marginalizate; șomeri de lungă durată; alte grupuri vulnerabile
(categorii identificate în studiul diagnostic realizat în vederea fundamentării Strategiei,
precum: persoane de etnie romă, persoane fără adăpost, persoane lipsite de libertate,
persoane eliberate aflate în perioada de reintegrare socială, refugiați, persoane victime
ale traficului de ființe umane, persoane consumatoare de droguri etc.).
Persoane care din cauza unor circumstanțe neprevăzute se confruntă cu situații
tranzitorii de sărăcie monetară (generate în principal de lipsa veniturilor) sau
excluziune socială.
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Există o serie de demersuri strategice dezvoltate la nivel național, semnificative pentru
reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale:
A. Strategia de dezvoltare a învățământului dual din România 2019-2023; Strategia
națională pentru locuri de muncă verzi 2018-2025; Strategia națională de reintegrare
socială a persoanelor private de libertate, 2020-2024.
B. . Sprijinirea dezvoltării socio-economice a comunităților locale printr-un set solid de
acțiuni ce vizează în principal, finanțarea persoanelor fizice/juridice și a autorităților locale
prin intermediul măsurilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală implementate de
către Grupurile de Acțiune Locală (GAL) cu impact atât în mediul urban (revitalizare fizică,
socială și economică a comunităților defavorizate), în mediul rural (dezvoltarea economiilor
locale, infrastructura de servicii sociale nerezidențiale care este deficitară în mediul rural,
acțiuni destinate minorităților etnice ș.a), precum și în ceea ce privește îmbunătățirea
conectivității între comunitățile rurale dezavantajate și centrele urbane mai dezvoltate.
C. Implementarea mai multor proiecte în domeniul serviciilor sociale, care vizează
susținerea sistemului de servicii sociale, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele
fără adăpost, întărirea capacității administrative a autorităților administrației publice
locale, dezvoltarea sistemului de indicatori de incluziune socială, dezvoltarea serviciilor
comunitare integrate.
D. Implementarea fondurilor europene din exercitiul financiar 2014-2020 si programarea
fondurilor europene pentru perioada 2021-2027 (definirea priorităților de investiții, a
obiectivelor, a măsurilor, bugetului alocat fiecărei priorități de investiție etc.) și lansarea
apelurilor aferente fondurilor europene destinate incluziunii sociale și reducerii sărăciei în
perioada 2015- 2020, care au contribuit la finanțarea unui număr mare de proiecte din
domeniul serviciilor sociale, economiei sociale, ocupării forței de muncă, dezvoltării locale
plasate sub responsabilitatea comunității etc.

Strategia privind incluziunea socială este parte din Mecanismul naţional pentru promovarea
incluziunii sociale în România. Principalul instrument de operaționalizare a strategiei este
Planul de acțiune aferent Strategiei, care listează direcțiile de acțiune și măsurile aferente
fiecărui obiectiv, precum și instituțiile responsabile/implicate în implementarea acestora,
rezultatele așteptate, termenele de realizare și resursele bugetare identificate.
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Fără dubii, copiii reprezintă cea mai vulnerabilă categorie, expusă unui nivel ridicat de sărăcie
și excluziune socială, iar pentru combaterea acestui fenomen, actuala Strategie continuă,
prin consolidare, abordarea simultană atât a sărăciei copiilor, cât și pe cea a adulților din
aceeași gospodărie utilizată în cadrul strategiei anterioare (2015-2020), punând însă accent
pe promovarea transversală a acestei abordări, la nivelul tuturor obiectivelor sale strategice.
În egală măsură, Strategia țintește, prin măsuri integrate, rezultate care să reflecte
reducerea decalajelor mari manifestate între mediul rural și cel urban, precum și progresul
social de la nivelul zonelor sărace și a comunităților marginalizate socioeconomic.
Guvernul României face pași mici în direcția progresului, iar măsurile adoptate vizează
următoarele arii: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, reducerea ratei abandonului
școlar timpuriu, extinderea programelor naționale de sănătate și alte programe menite să
contribuie la reducerea decalajelor de sărăcie dintre mediul urban și cel rural. Măsurile
adoptate vor asigura astfel participarea economică și socială a persoanelor vulnerabile în
cadrul societății.

ROLUL EAPN ROMÂNIA
2021: ADVOCACY, PROIECTE, ACTIVITĂȚI
EAPN RO (RENASIS) împreună cu organizațiile membre, sprijină persoanele care
experimentează sărăcia în a-și apăra și susține accesul la drepturi și pentru a-și
îmbunătăți condițiile de viață și, totodată, pentru a le facilita accesul la protecție socială
și servicii de calitate, precum și pentru a spori participarea lor la procesele de
influențare a politicilor publice care îi vizează în mod direct.
Membrii RENASIS oferă asistență și suport următoarelor categorii vulnerabile:
copii (ex. Fundația World Vision, SOS Satele Copiilor Romania, Dorcas Aid România)
tineri (ex. Asociația Novapolis, Asociația Institutul Bucovina, Universitatea Petre
Andrei, Centrul pentru Dezvoltare Socială)
migranți și comunități rrome (ex. Asociația Novapolis, Fundația World Vision, SOS
Satele Copiilor, Asociația Human Catalyst)
femei (ex. Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, Centrul pentru
Dezvoltare Socială)
șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă (ex. Centrul pentru Dezvoltare
Socială, Asociația Institutul Bucovina, Dorcas Aid România)
alte persoane dezavantajate din mediul rural (ex. Fundația PAEM, Fundația World
Vision, CENTRAS, ESTUAR, Asociația Institutul Bucovina, Dorcas Aid Romania).

Principalele proiecte dezvoltate de RENASIS și organizațiile membre, abordează
problemele cu care se confruntă persoanele afectate de sărăcie din România: sărăcia în
rândul celor care sunt angajați, sărăcia în rândul copiilor, tinerilor și vârstnicilor,
persoanelor cu dizabilități, minorității rome, migranților, accesul la educație și servicii
de ingrijire publică, accesul la locuințe și sănătate, suport pentru copii și familii din
mediul rural, femei și șomeri.
Pentru a răspunde crizei de Covid-19 care a avut consecințe și mai acute asupra
persoanelor care se confruntau deja cu dificultăți, organizațiile membre RENASIS au
inițiat și implementat proiecte în care au fost furnizare pachete cu alimente, produse de
igienă, medicamente, materiale educaționale pentru copii, și alte tipuri de sprijin și
asistență pentru acoperirea nevoilor de bază în comunitățile marginalizate și sărace,
pentru grupurile defavorizate și vulnerabile, pentru persoanele care și-au pierdut locul
de muncă, pentru familii și copii din zonele rurale. Mai mult, organizațiile au lucrat cu
voluntari pentru a răspunde nevoilor oamenilor afectați de această criză de sănătate, în
spitale și în centre pentru copii și vârstnici și au cooperat cu autoritățile locale pentru a
se asigura că asistența și sprijinul sunt oferite celor în nevoie.

ROLUL EAPN ROMÂNIA
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La nivelul anului 2021, organizațiile membre RENASIS au continuat demersurile de
advocacy menite să atragă atenția asupra importanței adresării problematicii
complexe a sărăciei și incluziunii sociale, în special în contextul crizei de Covid-19.
Un obiectiv major al EAPN RO pentru 2021 a fost construirea și dezvoltarea unui
spațiu de dialog, astfel încât vocea persoanelor afectate de sărăcie sau expuse
riscului de excluziune socială să fie ascultată, să fie mai puternică, atât la nivel
national, cât și la nivel european.
În acest sens, Reuniunile anuale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia
reprezintă momente cheie ale RENASIS, care oferă un cadru de interacțiune între
persoanele afectate de sărăcie și fac vizibile procesele organizate la nivel local și
national, pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. În contextul crizei de
Covid-19 și a perioadei de carantină, persoanele care se confruntă cu sărăcia (PEP)
au întâmpinat dificultăți în a participa la întâlnirile online, acestea confruntându-se
cu dificultăți și provocări legate de accesibilitate și digitalizare la nivel național.
Chiar și în această situație dificilă, procesul de participare al PEP de a-și face auzite
vocile și mesajele către factorii de decizie și publicul larg a continuat și în 2021. Pe
de o parte, Poverty Watch 2021 transmite și promovează mesajele PEP, dar au loc și
întâlniri online și întâlniri în comunități cu PEP.
În 2020-2021, RENASIS RENASIS a susținut activitatea de a face auzite vocile
oamenilor care se confruntă cu sărăcia, realitățile trăite și poveștile lor de viață,
către publicul larg.
EAPN RO a implementat și s-a implicat în inițiative și proiecte menite să aducă
problematica sărăciei și excluziunii sociale în atenția publicului și pe agenda publică
a României, să sensibilizeze și să informeze despre principii și mijloace adecvate de
combatere a sărăciei și marginalizării, pentru a da voce persoanelor care se
confruntă cu sărăcia și pentru a împuternici membrii societății civile și sectorul
anti-sărăcie în general, să dezvolte acțiuni și intervenții specifice în acest domeniu:

EAPN ROMÂNIA 2021
JOURNALISM PRIZE GOES INTERNATIONAL 2020-2021
Selectarea și premierea simbolică a articolelor, reportajelor și videoclipurilor jurnalistice,
inclusiv a producțiilor media online și a altor tipuri de materiale jurnalistice din România, care
arată respect pentru persoanele afectate de sărăcie, prezintă realitatea în care trăiesc, și cele
care analizează cauzele sociale ale sărăciei. Juriul este compus exclusiv din persoane care se
confruntă cu sărăcia în mod direct.
Jurnaliști, reprezentanți ai mediului academic, ONG-uri și
persoane care experimentează sărăcia au avut oportunitatea de
a interacționa și dezbate subiecte importante precum cauzele
sărăciei și a inegalității sociale din România, principii în relatarea
jurnalistică a sărăciei, dar și modalități de sensibilizare a
publicului larg față de situația persoanele afectate de sărăcie și
realitatea pe care acestea o trăiesc.
Unul dintre mesajele cheie ale proiectului a fost acela că oamenii
sunt cei care contează, fie că vorbim de cei care se confruntă cu
dificultăți și de povestea lor, fie că vorbim de cei implicați în a
oferi sprijin și suport acestora sau de jurnaliștii care fac auzite
aceste voci și duc mesajul lor mai departe.
În acest context a fost subliniata importanța obiectivității și a
responsbilității pe care o au jurnaliștii atunci când scriu despre
sărăcie: ”Poveștile vând, dar faptele și cifrele sunt cele care
contează și trebuie să dea greutate!”.
Alte teme de interes atinse au fost impactul pandemiei și
discursul urii în această perioadă, precum și etica și
profesionalismul în relatarea jurnalistică despre sărăcie și
recunoaşterea excelenţei jurnalistice în tratarea problemelor
legate de sărăcie şi excluziune socială.
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COALIȚIA PENTRU MUNCĂ ȘI VIAȚĂ DECENTĂ
Prin apartanența la Coaliția pentru Muncă și Viață Decentă,
EAPN RO a continuat în 2021 o serie de acțiuni de informare
și diseminare și advocacy urmărind creșterea gradului de
conștientizare cu privire la condițiile de viață și muncă din
România și impulsionarea unor modificări legislative sau
politici publice care să împiedice abuzurile la locul de
muncă.

www.monitorsocial.ro
Proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România

COALIȚIA ”AMBASADA SUSTENABILITĂȚII”
RENASIS a promovat incluziunea socială și dezvoltarea
durabilă în calitate de membru al Platformei.

Scrisoare deschisa Solidaritate pentru Afganistan!
RENASIS s-a numărat printre cele peste 400 de organizaţii
neguvernamentale din România care și-au exprimat
solidaritatea cu societatea afgană și au făcut apel la
instituțiile publice din România să contribuie la gestionarea
crizei umanitare din Afganistan din 2021.
Scopul acestui apel de solidaritate, iniţiat de Coaliţia
pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor (CDMiR), a fost
de a atrage atenția asupra situației disperate din
Afganistan care a șocat întreaga lume - un moment în care
acțiunile noastre au și mai mare însemnătate.
Semnatarii acestui demers s-au unit într-o voce pentru a
cere protecție și sprijin pentru cetățenii afgani, mai ales
femeile şi persoanele vulnerabile, care acum sunt expuse
mai mult ca niciodată, pentru asigurarea libertății presei și
a siguranței activiștilor și lucrătorilor sociali a căror viață
este în pericol.
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DEMERSURI PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ
EAPN RO a susținut scrisoarea deschisa si demersurile privind
dezbaterea corecta și ancorata in realitate și pe nevoi a Planului
Național de Relansare și Reziliență (PNRR) prin se stabileau
măsurile pe care România le va întreprinde pentru a depăși criza
COVID-19 folosind finanțarile venite de la Uniunea Europeană prin
Facilitatea de Redresare și Reziliență (FRR).
S-a alăturat astfel celor peste 70 de organizații cu experiență,
expertiză și reprezentativitate în domenii precum social, educație,
sănătate, ocupare, locuire pentru a cere Guvernului României,
Parlamentului României și Administrației Prezidențiale consultare
reală în procesul de planificare, realizare și implementare a
Planului Național de Relansare și Reziliență.
Campania Europeană dedicată Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei
Pe 17 octomrbie 2021 EAPN România a marcat Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei
prin lansarea a 8 mesaje cheie, parte a campaniei EAPN, pentru a evidenția situația dificilă a
persoanelor care se confruntă cu sărăcia. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale,
garantarea accesului universal la servicii publice, la locuri de muncă decente și la un venit
care să permită oamenilor să trăiască demn, au fost doar câteva din mesajele cheie ale
campaniei 2021. Această zi a fost o oportunitate de a recunoaşte efortul şi lupta oamenilor
care trăiesc în sărăcie, dar și necesitatea implicării acestora în cadrul comunităților și de a le
fi făcute auzite vocile, în special la deciziile care le afectează viaţa şi comunităţile.
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Întâlnire cu Raportorul special ONU pentru sărăcie extremă și
drepturile omului
Pe 16 decembrie 2020 EAPN RO a fost prezentă la intalnirea cu
Raportorul Special ONU pentru sărăcie și drepturile omului,
domnul Olivier De Schutter. Masa rotundă a reunit membrii
EAPN din Spania, Italia, Franța și România pentru a analiza în
mod specific impactul COVID-19 și al răspunsului UE asupra
persoanelor care se confruntă cu sărăcia.
Întâlnirea a adus în prim plan vocea PEP prin mărturii și
diagnostice de la persoane cu experiență de sărăcie din
România și membri naționali ai EAPN și a prilejuit o discuție
privind acțiunile statelor membre în legătură cu sărăcia și
inegalitatea – în special planuri naționale de redresare,
programe naționale de reformă, fonduri SURE, impactul COVID19 și Next Generation EU.

Proiect ACT4NGO - Activități,
Capacitare și Training pentru
Organizațiile Neguvernamentale
RENASIS și membrii săi sunt vizați de activitățile proiectului
ACT4NGO – Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile
Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei și își
propune capacitarea a 40 de ONG-uri mici care activează în
comunitățile sărace din mediul rural în vederea creșterii impactului
acestora la nivel regional și național prin oferirea unui pachet de
servicii de vizibilitate, mentorat, instruiri tematice pentru lobby și
advocacy si includerea lor într-o rețea naționala de lupta pentru
eradicarea sărăciei.

Acest material este co-finanțat de UE în cadrul Contractului
Național EAPN 2021. Conținutul prezentului material reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorilor iar Comisia Europeană și
EAPN Europa nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conținutul informației.
Adresa de contact: eapnromania@gmail.com
Website: www.renasis.ro

