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ACTIVITĂŢI
 AKTIVITETURA

■  Crearea condiţiilor care fac posibil accesul efectiv al femeilor şi tinerilor de 
etnie romă la locuri de muncă decente 

■  Dezvoltarea societăţii incluzive şi a unei economii, care asigură drepturile 
sociale şi economice ca drepturi universale ale omului, precum şi egalitate 
de şanse tuturor persoanelor indiferent de etnia, genul, vârsta, religia sau 
orientarea lor sexuală 

■  Aprecierea diversităţii culturale şi a comunicării interculturale într-o societate 
lipsită de practici discriminatorii şi prejudecăţi faţă de diversele alterităţi 

■  Consolidarea unor relaţii de colaborare şi a solidarităţii transnaţionale între 
femeile rome

■  Oferirea unor servicii în domeniul muncii pentru femei şi tineri de etnie romă, 
agenţi economici, operatori mass-media, personal al instituţiilor publice locale 
şi centrale, personal al organizaţiilor societăţii civile

■  O kerdimos le butyiango so shaij jutin pe jiekh lashio acceso e rromane 
jiuvleango thaij e ternengo po lashio butyaripe   

■  O bariaripe el sasti lumake thai e barvalimaske, save te aven lashe pasha e  
socialne zakonurea thaj barvalimaske sar zakonurea e manushenge andar e 
luma, sar vi e jekh-fealoske droma savore jenenge bi te lelpe sama pe etnia, 
sar san, bersha, phakiaimos ando Del, kamlimaski orientacia    

■  Respekto karing bute-fialengo cultura thai e mashkarutno-culturako 
vakhiarimos, ande jiekh luma bi kerdimatenca pala e diskriminacia thaij e 
anglune-krisange pala e bilashimata   

■  O lashiaripe mashkar e butyarimaske phanglimata thai e jiutimaske sar 
phralipen mashkar e rromnea  opral-o-them

■  O jutimos e rromneango thaj romane ternengo po butyiaripen, barvalimatenge 
agentura, butyarde pe mass/media, e manusha kathar e foroske thaj 
centralne institutura, manusha andar e organizacurea andar e civilno soceteta
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■ Promovarea principiului egalităţii de şanse şi non-discriminării 
■ Cercetări, studii, analize
■ Asigurarea incluziunii sociale
■ Colaborare transnaţională    

■ Informare şi publicitate 

■  Vazdipe karing jiekh falo putraimos thaij bi-diskriminacia 
■  Ramome rodimata, sikhjaimata, analizura
■  O lashiarimos pe socialno incluzia
■  Opral-themengi colaboracia
■  Pubiciteta thaj phendimos
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P

Promovarea acestor principii în 
rândurile unui public larg s-a fă-
cut prin diseminarea materiale-
lor informative publicate în câte 
1000 de exemplare (trei volume 
de ghiduri, pliant și afiș). Ele au 
fost distribuite printr-o serie de 
acțiuni multi-regionale (sesiuni 
de formare și campanii de infor-
mare; colaborare cu Comisiile 
Județene pentru Egalitatea de 
Șanse din Cluj și Timiș; partici-
pare la diverse evenimente publi-
ce culturale și științifice). 

Prin acțiunile de promovare ale publicațiilor 
derulate între iunie și octombrie 2009, 
122 de afișe, pliante și ghiduri, precum 
și 165 de exemplare din primul număr al 
Revistei Nevi Sara Kali au fost distribuite 
la autori și alți colaboratori ai proiectului, 
specialiști în domeniile vizate de proiect, 
centre de cercetare și biblioteci. La cele 
10 acțiuni de campanii de informare or-
ganizate în septembrie și octombrie 2009 
au participat 229 de persoane, cărora li 
s-au distribuit 359 de exemplare din revis-
tă şi 815 de exemplare din afișe, pliante 
și ghiduri. În Cluj s-au derulat întâlniri cu 
reprezentanți ai presei, ai organizaţiilor ne-
guvernamentale, ai Grupului de Lucru Mixt 
de la Prefectura Judeţului Cluj, ai Comisiei 
Judeţene pentru Egalitate de Şanse Cluj 
și cu studenți de la Facultatea de Științe 
Politice a Universității Babeș-Bolyai. În re-
giunea de Vest s-au desfășurat întâlnirile 

cu Grupul de Lucru Mixt al Prefecturii Judeţului Timiş, cu angajați din cadrul 
primăriilor din judeţul Timiş, cu persoane angajate în cadrul instituţiilor decon-
centrate, precum și cu persoane angajate în cadrul primăriilor din județele 
Caraş-Severin, Hunedoara și Arad. Publicațiile proiectului au fost distribuite 
și cu ocazia activităților dedicate incluziunii sociale (985 de exemplare din 
ghiduri, pliante și afișe, precum și 221 exemplare din revistă).  
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Pe baza protocoalelor de colaborare semnate între Compartimentele Teri-
toriale din Cluj şi din Timişoara ale Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea 
de Şanse și Fundaţia Desire din Cluj, respectiv Asociaţia Femeilor Ţigănci 
“Pentru Copiii Noştri” din Timişoara, reprezentanți ai Comisiilor Județene 
pentru Egalitatea de Șanse au participat la acțiunile proiectului. Printre ele 

  iș mucerp ,julC nî 9002 eirbmotco nid ădnutor asam iș einui nid lupurg sucof
o acţiune de informare dedicată copiilor cu privire la dreptul la nediscriminare 
şi  egalitate de şanse organizată în Timișoara. Reprezentanţilor COJES Cluj 
li s-au distribuit 104 de exemplare din materialele noastre informative (afi şe, 
pliante și ghiduri) şi 50 de exemplare din Revista Nevi Sara Kali. 

  etâc ,eramrof ed inuises ed ețnideș tpo tuniţsus ua erenetrap eliițazinagrO
două în orașele Cluj, Timișoara, Iași și București în temele: repere în istoria 
romilor; cultura și culturile romani; oportunităţi egale în domeniul muncii; 
comunicare interculturală. La aceste acțiuni au fost implicate 207 persoane, 
dintre care 154 de persoane au fost înregistrate ca și grup țintă. La 160 de 
persoane le-au fost distribuite publicațiile proiectului în format electronic, 
iar participanților din București și Iași li s-au oferit 384 de exemplare din 
materialele tipărite (afi șe, pliante, ghiduri) și 86 exemplare din primul număr 
al Revistei Nevi Sara Kali.   
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Această activitate și-a propus cunoașterea situației și experiențelor persoane-
lor de etnie romă și în particular ale femeilor rome în domeniul muncii, precum 
și formularea unor recomandări cu privire la politicile publice pentru romi. 

Statul român să susțină cu consecvență, și să întărească pozițiile create 
în structurile autorităților centrale și locale care au menirea să sprijine co-
munitățile de romi în efortul lor de incluziune socială.

Unitățile școlare să pună în viață cerințele referitoare la educația inter-cultu-
rală, în așa fel încât asta să contribuie la cultivarea cunoașterii și respectului 
reciproc, la demontarea prejudecăților negative, și la valorizarea diversității 
culturale în orice domeniu al vieții.

Organizațiile ne-guvernamentale și guvernamentale din domeniul oportuni-
tăților egale, ne-discriminării și incluziunii sociale să acționeze atât în rându-
rile majoritarilor, respective bărbaților, cât și a comunităților de romi, respec-
tiv femeilor, în vederea responsabilizării reciproce și creșterii solidarității 
sociale. 

Patronatele și sindicatele să contribuie la implementarea tuturor reglementă-
rilor naționale și internaționale cu privire la drepturile social-economice și la 
dreptul la muncă decentă a tuturor cetățenilor, indiferent de etnia și genul lor, 
recunoscând totodată avantajele diversității culturale la locul de muncă.

Raport asupra cercetării din anul întâi de proiect 
http://www.femrom.ro/rapoartecercetarere-recom.html

Aplicată în orașele Cluj, Timișoara, București, Iași și câteva sate adiacente 
pe un eșantion de 1003 persoane care se auto-identifică de etnie romă, 
ancheta sociologică a rezultat într-o serie de date care descriu situația 
demografico-familială, socio-economică, educațională și ocupațională a 
unor categorii de persoane diferențiate în funcție de relația lor cu munca 
(angajați, zilieri, șomeri, casnice).

Condițiile de locuire care se cuplează cu persistența prejudecăților soci-
ale au un impact negativ asupra accesului romilor pe piața muncii și în 
consecință fac și mai adâncă sărăcia și excluziunea socială a acestor 
comunități. Locuirea în comunități compacte de romi (ghetoizarea) duce la 
diminuarea – și așa scăzutei – oportunități de a accede pe piața muncii.

Există o motivație și o așteptare crescândă a persoanelor de etnie romă să 
intre pe piața muncii, care se izbește de marginalizare, prejudecăți, lipsa 
de informații asupra posibilităților, lipsa educației, sau a unei meserii cerute 
de piață.

Raport despre ancheta sociologică
http://www.femrom.ro/infopub/2010/2.1.19. raport despre ancheta sociologica.pdf
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Ancheta sociologică a fost completată cu o analiză a cercetărilor existente 
despre poziția romilor din România pe piața muncii și a politicilor publice 
dedicate îmbunătățirii acesteia.  

Abordările dominante se concentrează pe lipsuri în rândul populației de 
romi și nu pe nevoi. Poate aici stă ascuns unul dintre factorii determinanți 
ai ineficienței politicilor publice. Ele se concentrează asupra indicatorilor 
de stare și nu spre identificarea mecanismelor de producere a sărăciei, 
excluziunii, de reproducere a capitalului social și uman scăzut.
  
Raport asupra analizei politicilor publice
http://www.femrom.ro/infopub/2010/2.1.18. raport analiza politici publ pt romi.pdf

Colectare informații despre locuri de muncă
Informații despre locuri de muncă disponibile în regiunea de Vest au fost 
colectate de către angajații Asociației Femeilor Țigănci “Pentru Copiii Noștri” 
și Asociației Parudimos, și au fost introduse în baza de date a locurilor de 
muncă.
http://www.femrom.ro/bazadedate.php

Cele 8 interviuri de grup au fost organizate în Cluj și Timișoara, în iunie şi 
iulie 2009, implicând în total un număr de 80 de participanți, dintre care 61 
de persoane de etnie romă, respectiv 52 de femei. Ele au adus la lumină 
idei, sentimente și experiențe legate de muncă și de discriminarea trăită în 
domeniul muncii. 

Eu nu am putut face ce mi-am dorit, pentru că nu am avut un sprijin și 
nu au fost bani suficienți, am fost patru frați. Am vrut să merg la o școală 
sportivă, eram foarte bună la handbal, dar nu m-au lăsat pentru că sunt fată. 
(Femeie, Timisoara)

Romii au lucrat înainte de ’90 în anumite meserii. Dar tot ei au fost și atunci 
la spălat WC-uri, la gunoaie, la drumuri. Percepția tot aia a fost că ei, țiganii, 
fac munca de jos, și ei au crezut că asta așa trebuie să fie, și alții au știut că 
asta e o muncă josnică, pe care n-o face oricine. (Bărbat, Cluj)

Raport asupra interviurilor de grup 
http://www.femrom.ro/infopub/raport de cercetare focus grup_final.pdf
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Acţiunile de intervenţie directă cu femeile şi tinerii de etnie romă s-au derulat 
în regiunea de Vest prin Asociația Femeilor Țigănci “Pentru Copiii Noștri” 
și Asociația Parudimos din Timișoara. Ele urmăresc incluziunea socială în 
vederea combaterii inegalităţilor pe bază de gen şi origine etnică privind 
accesul pe piaţa muncii.

Pe această componentă acţio-
nează două echipe de experţi 
ai organizațiilor din Timișoara, 
una direcționată pe informarea 
femeilor, iar cealaltă pe infor-
marea tinerilor de etnie romă. 
Fiecare echipă are în compo-
nenţă câte doi operatori de te-
ren, câte un asistent social şi 
câte un consilier de ocupare. 
În primul an de proiect  au fost 
realizate 20 de sesiuni de in-
formare din mai multe orașe și 
sate ale județului Timiș, Hune-
doara, Caraș-Severin și Arad, 
la care au participat un număr 
de 1241 de femei şi tineri de 
etnie romǎ. Ei au fost înscrişi 
în activitǎţile individualizate de 
consiliere psihologicǎ şi mediere 
pe piaţa muncii.
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Doi psihologi specializaţi pe consiliere vo-
caţională, angajați la cele două organizații 
au contribuit la stabilirea profilului vocaţional 
prin aplicarea unei baterii de teste specifice 
şi la consolidarea motivaţiei grupului ţintǎ 
pentru participarea lor la educaţie şi forma-
re profesională, dar şi la cultivarea stimei 
de sine şi a cunoaşterii abilităților proprii. În 
primul an de implementare al activității au 
fost consiliați 224 de beneficiari (110 femei 
și 114 tineri de etnie romǎ).  

În cadrul acestei activitǎţi s-au elaborat pla-
nuri de acţiune personalizate nevoilor fiecǎrui 
beneficiar în parte. În primul an de proiect 
147 de persoane au beneficiat de acţiunile de 
mediere între ofertanţii de cursuri de califica-
re/recalificare şi angajatorii pe de o parte, şi 
persoanele de etnie romă pe de altă parte. 

Dintre persoanele informate și consiliate 34 
au beneficiat de serviciile de plasament fiind 
înscriși la cursuri de frizerie, manichiură, pe-
dichiură, operare calculator, zidărie, și agent 
de pază; 27 dosare au fost depuse pentru 
cursurile de calificare organizate de AJOFM 
Timiș, iar 8 beneficiari și-au depus cererea de 
înscriere la cursurile TIC organizate în cadrul 
proiectului.

Această activitate asigură mamelor şansa să-şi reconcilieze viaţa profe-
sională cu cea de familie. Acţiunile de acompaniere se desfǎşoarǎ zilnic la 
sediul Asociaţiei Femeilor Ţigǎnci “Pentru Copiii Noştri”, unde doi profesori 
şi un educator desfǎşoarǎ activitǎţi educative şi recreative cu copiii înscrişi. 
În primul an de proiect au fost incluşi în programul de activitǎţi educative 
zilnice 40 de copii de etnie romă.
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Urmăreşte crearea de persoa-
ne suport/resursă din rândul 
beneficiarilor, femei şi tineri de 
etnie romă, pentru identificarea 
informaţiilor actualizate de pe 
piaţa forţei de muncă locale, re-
gionale, naţionale şi europene 
de interes pentru reprezentanţii 
etniei. În cadrul acestei activităţi 
în perioada august-octombrie 
au fost organizate 3 serii de cur-
suri TIC. Pentru acestea au fost 
selectate 30 de persoane bene-
ficiare, dintre care 29 au finali-
zat şi primit diplome acreditate 
în domeniul TIC.

Vizează angajarea tinerilor şi fe-
meilor de etnie romă prin medi-
erea relaţiei dintre angajatori şi 
beneficiari. În primul an de pro-
iect ea a fost organizată în Timi-
şoara în data de 26 iunie 2009, la 
aceasta participând un număr de 
96 de persoane de etnie romă şi 
10 angajatori, care au oferit peste 
100 de locuri de muncă.

Activitățile transnaționale sunt realizate în colaborare cu partenerul trans-
naţional al proiectului, Fundaţia Autonómia din Ungaria. Printre ele sunt vi-
zitele reciproce la parteneri precum şi scrierea unui raport despre practicile 
pozitive în materie de promovarea accesului romilor pe piaţa muncii. Dar 
aceste activităţi includ şi editarea şi publicarea unei reviste internaționale 
a femeilor rome.

Revista susține solidaritatea transnațională și transetnică între femeile rome 
si nerome, fiind un spațiu public în care se rupe tăcerea asupra situației 
femeilor rome, și se afirmă activismul lor în diferite părți ale lumii.
http://femrom.ro/nevikali.html
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Pagina de internet

Pagina de internet nu este doar o interfață de publicitate pentru proiect și un 
mijloc prin care se diseminează rezultatele pentru un public divers în limbile 
română, engleză și romani, ci este și un instrument de lucru al activităților 
care vizează asigurarea incluziunii sociale. 

http://www.femrom.ro
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Materiale publicitare

Materialele publicitare au promovat rezultatele proiectului în presa scrisă 
și audio-vizuală locală și centrală. Ele sunt și mijloace ale conștientizării 
fenomenului excluziunii sociale și discriminării cu care se confruntă romii (în 
particular în domeniul muncii). 

Articole în presa centrală şi electronică

Enikő Magyari-Vincze: Femeile rome, oportunitățile egale și criza 
economică, “Observator Cultural”, 16.02.2009.

Hajnalka Harbula: Esélyteremtő program válság idején, “Transindex”, 
19.05.2009.

Nándor Magyari: Akciókutatás a romák munkapiaci helyzetéről, 
“Transindex”, 16.06.2009.

Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Camelia Moraru: Despre muncile femeilor, 
romilor și societatea ideală, “Observator Cultural”, 26.11.2009.

9 articole publicate în presa locală timişoreană

12 comunicate de presă

Interviuri radio

Interviu despre lansarea proiectului difuzat la Radio Guerilla Cluj, cu 
participarea lui Iuliu Kozák, asistent sociolog și Enikő Magyari-Vincze, 
coordonator de proiect dinspre Fundația Desire, ianuarie 2009

Interviu cu Letiția Mark, președinta Asociației Femeilor Țigănci “Pentru 
Copiii Noștri” și Carmen Marcu, președinta Asociației Parudimos despre 
bursa locurilor de muncă, difuzat la emisiunea “În rând cu lumea”, Radio 
Timișoara, 30 iunie 2009

Emisiuni TV

Interviu despre proiect și despre ancheta sociologică derulată în cadrul 
proiectului, la “Emisiunea pentru Minorități” a TVR Cluj, cu participarea lui 
Nándor Magyari, sociolog și Iuliu Kozák, asistent sociolog, difuzat în martie 
2009

Emisiune despre proiect si despre Sesiunile de formare desfășurate în 
Cluj, la Emisiunea “Transilvania Policromă” a TVR Cluj, cu participarea lui 
Carmen Marcu președinta Asociatiei Parudimos și Enikő Vincze, președinta 
Fundației Desire, 22 iunie 2009

Participarea la Emisiunea “Transilvania Policromă” a TVR Cluj, Enikő Vincze, 
președinta Fundației Desire, 14 septembrie 2009

Interviu cu Leti’ia Marc la TVR Iaşi  despre proiect, august 2009
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Filmul proiectului

Videoclipuri
http://www.femrom.ro/videoclipuri.html

Filmul realizat în 2009 este o fi lă din istoria vizuală a proiectului, care 
surprinde și diseminează imagini şi narative despre activitățile semnifi cative 
derulate de-a lungul primului său an prin prisma persoanelor din echipele 
de implementare din Timișoara și Cluj. 




