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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Promovarea incluziunii sociale a femeilor şi tinerilor de etnie romă (a 

accesului lor la muncă decentă) prin recunoaşterea nevoilor,
intereselor și problemelor lor particulare (egalitate prin diferență)

Consolidarea motivaţiei lor pentru participare la educaţie şi formare 
profesională, considerând diversitatea internă a comunităţilor de 
romi 

Creşterea gradului de ocupare în rândurile categoriilor expuse riscului 
excluziunii sociale prin activități de informare, consiliere, mediere și 
plasamentplasament

Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie prin acţiuni 
afirmative care sprijină efortul femeilor rome de a-şi găsi locuri de 
muncă 

Eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii precum originea 
etnică, genul şi vârsta, acordând atenţie deosebită tratamentului 
inegal şi nedrept practicat pe mai multe baze 

Crearea şi consolidarea unor relaţii de colaborare şi a solidarităţii 
transnaţionale între femeile rome din Europa



1. Activitatea 
Promovarea egalității de șanse 

Materiale informative (pliante, afișe, ghiduri)

Sesiuni de formare (oferite pentru 320 de persoane din 
Timișoara, Cluj, Iași, București, Constanța, Galați, 
reprezentanți autorități publice, companii, mass media și 
organizații neguvernamentale)organizații neguvernamentale)

Campanii de informare (distribuire 7000 materiale informative 
și 16 evenimente)

Colaborare cu COJES/ Compartimente teritoriale ANES 
(evenimente de ziua femeii, ateliere de lucru, Petiția pentru 
promovarea Europei sociale, 
http://www.femrom.ro/colabjudetene-2010.html#2000) 



2. Activitatea 
Cercetări, studii, analize

Anchetă sociologică Muncile romilor, eșantion 1003 persoane din comunități de romi compacte 
și dispersate, Cluj, Timișoara, Iași, București  și sate adiacente - 2009 
http://www.femrom.ro/infopub/2010/2.1.19.%20raport%20despre%20ancheta%20sociologic
a.pdf

Analiza politicilor publice pentru romi – 2009 
http://www.femrom.ro/infopub/2010/2.1.18.%20raport%20analiza%20politici%20publ%20pt
%20romi.pdf

Interviuri de grup Experiențele muncii și discriminării romilor (16 grupe din județele Cluj, Timiș, Interviuri de grup Experiențele muncii și discriminării romilor (16 grupe din județele Cluj, Timiș, 
Caraș-Severin)  - 2009, 2011
http://www.femrom.ro/infopub/raport%20de%20cercetare%20focus%20grup_final.pdf

Studii de caz calitative Experiențele muncii (57 interviuri semi-structurate, 200 de interviuri 
informale, observație participativă în comunități compacte și beneficiari de proiect din 
orașele Cluj, Timișoara, Orăștie, comuna Satchinez) - 2010
http://www.femrom.ro/infopub/2010/raport%20final%20asupra%20cercetarii%20calitative_iu
lie2010.pdf  

Studiu asupra pieței forței de muncă, eșantion 423 de firme din orașele Cluj, Timișoara, Arad, 
Reșița, Deva – 2011
http://www.femrom.ro/infopub/2011/raport_final_piata_fortei_munca_kozak_2011.pdf

VOLUM REZULTATELE CERCETĂRII, 2011



CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
30 iunie – 2 iulie 2011

FEMEILE ROME PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE
Ateliere

Femeile rome și egalitatea de șanse

Fondurile structurale şi proiectele pentru romi

Incluziunea socială a femeilor rome: probleme, strategii, rezultateIncluziunea socială a femeilor rome: probleme, strategii, rezultate

Cercetări privind accesul romilor la ocupare/ muncă decentă
Femeile rome şi activismul civic 

Revista Nevi Sara Kali

Promovarea egalităţii de şanse

Prezentare film 



FEMEILE ROME – FACTOR ACTIV AL
SCHIMBĂRII SOCIALE

Femeile rome dezavantajate nu sunt doar victime ale 
discriminării multiple şi intersecţionale, ci se afirmă 
ca factor activ al schimbării în favoarea:

• promovării egalităţii de şanse, 

• asigurării dreptăţii sociale şi demnităţii umane, • asigurării dreptăţii sociale şi demnităţii umane, 

• eliminării prejudecăţilor şi tratamentului inegal,

• creşterii stimei de sine, 

• afirmării independenţei și capacitării economice, 

• recunoaşterii culturale, şi 
• reprezentării civice şi politice.



Propuneri privind schimbările necesare în 
abordarea egalității de șanse

Perspectivă:

• Integratoare

• Intersecțională 



ABORDARE INTEGRATOARE

Politicile publice şi proiectele din domeniul 
ocupării, dedicate grupurilor 
dezavantajate, printre ele comunităţilor de 
romi marginalizate, trebuie să fie romi marginalizate, trebuie să fie 
fundamentate pe o abordare integratoare 
în cel puţin trei sensuri:



(1) Să acționeze asupra multitudinilor de cauze 

care generează dezavantajele în domeniul 

ocupării

(2) Mainstreaming și targeting 

(3) Analiză de impact



ABORDARE INTERSECȚIONALĂ

Dezavantajele şi inegalităţile cu care se 

confruntă o persoană pe baza genului 

său se poate intersecta cu alte tipuri 

de inegalităţi datorate statutului său 

social, vârstei sale sau stigmatizării 

legate de etnia sa



De aceea:

Politicile publice dedicate egalizării şanselor şi 
combaterii discriminării trebuie să ia în 
considerare intersecţionalitatea acestor 
factori. 

Abordarea egalităţii de şanse nu trebuie să se Abordarea egalităţii de şanse nu trebuie să se 
rezume la egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, sau între romi şi neromi, ci trebuie să 
ia în considerare modul în care diferitele 
inegalităţi sociale se intersectează şi se 
suprapun. 



Nevoia unor schimbări instituționale

Pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea 
politicilor publice care iau în considerare 
intersecționalitatea inegalităților sociale este 
nevoie de crearea unui organism care să aibă
autoritate decizională, abilităţi de coordonare, 
capacitate financiară şi expertiză profesională încapacitate financiară şi expertiză profesională în
domeniul egalităţii de şanse şi al politicilor de 
incluziune adresate grupurilor dezavantajate. 

Ex. MINISTER AL INCLUZIUNII SOCIALE ŞI
EGALITĂŢII DE ŞANSE, sau un DEPARTAMENT
INTER-MINISTERIAL PENTRU INCLUZIUNE
SOCIALĂ ŞI EGALITATE DE ŞANSE CU 
STRUCTURI EFICIENTE PE PLAN LOCAL


