
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Team Roma 

Hjärta till Hjärta vill vara med och förändra livssituationen för romer i Bulgarien och Rumänien.  
Vi tror att en förändring är möjlig och att utanförskap, misär och fattigdom kan brytas.  
Mammorna och papporna som reser från sina barn i hopp om att få ett jobb och en inkomst i ett annat 
EU-land, skulle inte rest iväg om det fanns jobb i deras hemländer.  
Hjärta till Hjärta kan skapa förutsättningar för hemvändande, för kvinnan som tigger utanför mataffären 
och mannen som letar pantflaskor i parken. 
 

Hjärta till Hjärta vill hjälpa utsatta EU-medborgare i Bulgarien och Rumänien. Tillsammans med romerna och 

andra frivillig- och biståndsorganisationer kan vi bidra till förbättring av levnadsförhållandena för den romska 

minoriteten För att nå långsiktig och hållbar förändring behövs integrerade insatser inom följande fyra 

fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning och Strukturpåverkande insatser (identitet och ägande) 

 
BULGARIEN 
 

Team Roma 
Projektet syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer.  
Vi arbetar inom fyra fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning, Strukturomvandlande.  
Projektet Roma Mediator omfattar utbildning med syfte att få arbete och projektet Take me to school genomför 
utbildningsinsatser för barn och ungdomar.  
Under 2016 har 35 arbetstillfällen skapats och 83 barn och ungdomar har fått del av olika insatser. 

 

RUMÄNIEN 
 

Team Roma 
Projektet syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer.  
Vi arbetar inom fyra fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning, Strukturomvandlande insatser.  
Under 2016 har projektet vuxit och omfattar alltfler byar och områden, bland annat har 185 barn och ungdomar 
fått del av utbildningsinsatser, 37 personer har fått arbete och försörjning och 130 grönsaksodlare har blivit 
medlemmar i ett kooperativ.  
Vi ser minskad fattigdomsmigration eftersom man börjar få tillbaka tron på att det kommer bli bättre i Rumänien. 

 
Utökad kapacitet i landet. 
Vi utökar vår kapacitet i Rumänien och har anställt fältarbetare som ska genomföra projekten och insatserna 
runt om i Rumänien. Utöver fältarbetare är det av största vikt för oss att hitta bra lokala samarbetspartners. 
Hjärta till Hjärta har valt att göra långsiktiga strukturförändrande insatser i fattigdomsmigranternas hemländer. 
Samtidigt är vi övertygade om att de fattiga som kommit till Sverige behöver hjälp eftersom de befinner sig i en 
extremt utsatt situation. Vi är övertygade om att insatser och hjälp behövs både i Sverige och i hemländerna. 

 

 

 

 

 


