și rezultate
în anul
doi de pakiaimos
proiect ande peste
eliminarea prejudecăţilorActivități
ortaimos
dreptate
socială

muncă decentă

EGALITATE PRIN DIFERENŢĂ.
ACCESUL FEMEILOR ROME PE PIAŢA MUNCII

ORGANIZAŢII
PARTENERE

Asociaţia Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri”, Timişoara
(organizaţia coordonatoare)
Fundaţia Desire, Cluj
Asociaţia Parudimos, Timişoara
Agenţia Naţională pentru Romi, Biroul regional Timiş
Primăria Municipiului Timişoara
Fundaţia Autonómia, Ungaria

KHETANE
ORGANIZACURIA

E Asociacia le Rromane Zsuvlangi „Andar amare Chavore“
Timişoara (sherudni organizacia)
E Fundacia Desire, Cluj
E Asociacia Parudimos, Timişoara
E Agencia Themutni andar e Rrom, Regionalno oficio Timiş
O Kher e Forosko, Timişoara
E Fundacia Autonómia, Ungro

JIEKHIPEN ANDAR` I DIFERINCIA.
O AKCESO LE RROMNEANGO P`O FORO LA BUTIAKO
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SCOPURI
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

■ 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

■ 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 phra
lipen mashkar e rromnea opral-o-them
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■P
 romovarea principiului egalităţii de şanse şi non-discriminării

ACTIVITĂŢI

(multi-regional şi naţional)
■ Cercetări, studii, analize (multi-regional)
■ Asigurarea incluziunii sociale (regional)
■ Colaborare transnaţională
■ Informare şi publicitate (naţional, transnaţional)

AKTIVITETURA

■V
 azdipe karing jiekh falo putraimos thaij bi-diskriminacia

(but-regionalno thaij temesko)
■R
 amome rodimata, sikhjaimata, analizura (buth-regionalnura)
■O
 lashiarimos pe socialno incluzia (regionalnura)
■O
 pral-themengi colaboracia
■P
 ubiciteta thaj phendimos (themutno, opral-themuthno)
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PROMOVAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII
DE ȘANSE ȘI NON-DISCRIMINĂRII

4

Activități și rezultate în anul doi de proiect

Promovarea acestor principii în rândurile unui public larg s-a făcut prin
diseminarea materialelor informative publicate în câte 1000 de exemplare
(pliant și afiș din anul doi de proiect). Ele au fost distribuite printr-o serie de
acțiuni multi-regionale (sesiuni de formare și campanii de informare; colaborare
cu Comisiile Județene pentru Egalitatea de Șanse din Cluj și Timiș; participare
la diverse evenimente publice culturale și științifice).
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Campanii de informare

La campaniile de informare organizate între mai
2010 și octombrie 2010 au fost distribuite 631 de
pliante și afișe.
În județul Cluj au fost organizate mai multe campanii de informare atât în Cluj Napoca cât și în alte
orașe precum Zalău, Turda, Huedin. S-au derulat
întâlniri cu reprezentanți ai presei, reprezentanți
din primării, doctoranzi din cadrul Universității
Babeş-Bolyai.
La reuniunile la nivel înalt organizate de Comisia
Europeana in Bucuresti, in perioada 12-13 octombrie 2010, Cluj 14 octombrie şi Iaşi, 20 octombrie, cu tema contribuția fondurilor europene
la integrarea populaţiei roma. Asociaţia Femeilor
Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” a fost prezentă cu un
stand în cadrul căruia au fost promovate activităţile proiectului şi diseminate materiale către 138
de persoane (afise, pliante, reviste).
Cu ocazia Târgului ONG-urilor au fost distribuite
peste 100 materiale informative, afişe şi pliante.
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Sesiuni de formare
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

În perioada noiembrie 2009-octombrie 2010 au fost realizate 8 sesiuni de
formare în orașele Cluj, Bucureşti, Constanţa, Galaţi în temele: repere în
istoria romilor; cultura și culturile romani; oportunităţi egale în domeniul muncii;
comunicare interculturală. La aceste acțiuni au fost implicate 139 de persoane,
la care au fost distribuite pliante și afișe din anul doi de implementare un DVD
conţinând filmul (Un proiect pentru dreptate socială) realizat în anul 1 de
proiect.
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Colaborare cu Comitete pentru oportunităţi egale în Cluj şi Timiş

În urma restructurării Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi a Guvernului României, în ianuarie 2010 Compartimentele Teritoriale Judeţene ANES, cu reprezentanţii cărora din Cluj şi Timiş am
încheiat protocoale de colaborare, au fost desfiinţate. În
această situaţie Asociaţia Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii
Noştri” din Timişoara şi Fundaţia Desire din Cluj au decis ca în lunile prevăzute pentru colaborarea cu ANES/
COJES, să organizeze evenimente publice menite să
promoveze principiul egalităţii de şanse.
În Timişoara a fost organizată o întâlnire la Primaria
Timişoara de 8 Martie la iniţiativa femeilor rome, fiind invitate cu precădere alte femei implicate în viaţa publică
a municipiului, reprezentante ale autorităţilor locale, alte
organizaţii non-guvernamentale, alte culte religioase, în
ideea celebrării diversităţii şi egalităţii de şanse. A fost
prezentat proiectul, realizări şi obstacole, eforturile Asociaţia Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” pentru integrarea femeilor rome pe piaţa muncii în contextul crizei,
depăşirea de către autorităţi şi angajatori a prejudecăţilor
şi stereotipiilor legate de romi, rolul parteneriatelor şi afirmării femeilor în spaţiul public.
La Sesiunile de formare din Cluj , tuturor membrilor
COJES prezenți le-au fost diseminate publicaţiile anului doi într-un număr de 11 bucăţi în cadrul activităţii de
Campanie de informare.
Cu ocazia întâlnirii din luna octombrie la Cluj s-au
distribuit 4 afişe al anului 2, 4 pliante anul 2, revista Nevi
Sara Kali numărul 2 şi DVD cu filmul proiectului şi buletinele informative.
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Cercetare calitativă
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

Cercetarea calitativă din anul doi de implementare (studiile
de caz etnografice/antropologice) a scos la iveală experienţe
legate de concepţiile despre muncă (cea domestică, neplătită
şi cea extra-domestică, prestată în schimbul unui venit),
dar şi gradul şi modalitatea de cunoaştere (impregnată de
prejudecăţi) reciprocă în relaţia dintre angajatorul (nerom) şi
angajatul (rom).
Prin cercetare s-au cules informaţii despre aspectele
prezenţei pe şi accesului la piaţa muncii, care ajută la îm
bunătăţirea şi derularea activităţilor de informare, mediere,
acompaniere şi plasament în rândurile grupurilor ţintă (în
particular în comunităţile de romi, printre femei şi tineri de
etnie romă).
Raport final asupra cercetării calitative “Experienţele muncii”
cu recomandări privind politicile şi proiectele pentru romi,
vezi:
http://femrom.ro/infopub/2010/raport%20final%20
asupra%20cercetarii%20calitative_iulie2010.pdf
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Colectare informaţii despre locuri de muncă
în cursuri de formare

Colectarea ofertelor de cursuri de formare pro
fesională şi de locuri de muncă s-a realizat săp
tămânal (pentru colectarea locurilor de muncă)
şi lunar (pentru cursurile de formare profe
sională) pe parcursul întregii perioade de imple
mentare, de către experţi din partea Asociaţia
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” şi Asoci
aţiei Parudimos. Baza de date este accesibilă
pe pagina web a proiectului, care permite o
căutare după diferite criterii a ofertelor de locuri
de munca centralizate. În cadrul activităţilor de
informare şi mediere pe piaţa muncii, beneficia
rii sunt ghidaţi şi instruiţi cu privire la modul de
accesare şi utilizare a bazei de date de pe
site: http://www.femrom.ro/bazadedate.php
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ASIGURAREA INCLUZIUNII SOCIALE
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

Acţiunile de intervenţie directă cu femeile
şi tinerii de etnie romă urmăresc creșterea
incluziunii lor sociale în vederea combaterii
inegalităţilor pe bază de gen şi origine etnică
privind accesul pe piaţa muncii. Ele cuprind
demersuri directe în informarea, consilierea,
medierea şi plasamentul femeilor şi tinerilor
de etnie romǎ în programele de calificare/
recalificare şi locurile de muncă disponibile
(desfăşurate în Regiunea de Vest), scopul
direct fiind acela de a creşte rata de ocupare
a grupului ţintǎ.
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Informarea cu privire la integrarea pe piata muncii a femeilor şi tinerilor de
etnie romă în cadrul proiectului se realizează pe baza unui pachet informativ.
Pe perioada primilor doi ani de implementare în cadrul a peste 100 de
sesiuni de informare au fost înregistrate 2554 de persoane ca şi grup ţintă, din
care 1470 de femei, atât în localităţi rurale, cât şi urbane din județele Timiş,
Arad, Hunedoara, Caraş-Severin.
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Consiliere – Mediere – Plasamente

Consilierea psihologică a femeilor şi tinerilor de etnie romă este un serviciu
organizat la sediul Solicitantului şi a partenerului Parudimos, şi se desfăşoară
după un program săptămânal (la sediul Asociaţiei Femeilor Ţigănci “Pentru
Copiii Noştri” – luni, miercuri şi vineri între orele 13-18 pentru femeile de etnie
romă şi la sediul Asociaţiei Parudimos – marţi şi joi între orele 14-19) (www.
femrom.ro) precum şi în cadrul întâlnirilor de grup directe cu beneficiarii.
Serviciile s-au desfăşurat pe baza pachetului general elaborat de către cei
doi experţi psihologi angajaţi, care a fost actualizat şi adaptat pentru fiecare
persoană consiliată.
În primii doi ani de implementare ai proiectului în cadrul activităţilor de
consiliere psihologică au fost înregistrate 427 de persoane, femei şi tineri de
etnie romă, cărora li s-a alcătuit profilul vocaţional.
Acţiunile de mediere presupun realizarea unei evaluări sociale a fiecărui
beneficiar, urmate de realizarea planului individualizat de mediere (cu con
sultarea profilului vocaţional elaborat de psiholog). Beneficiarul poate opta
pentru curs de formare profesională, pentru angajare sau pentru ambele.
În funcţie de opţiunile emise, asistentul social şi consilierul de ocupare
prospectează ofertele, îl informează pe beneficiar şi îl sprijină pe acesta în
demersurile sale.
În primii doi ani de implementare în cadrul activităţilor de mediere au fost
incluse 283 de persoane, femei şi tineri de etnie romă.

Acompaniere copii
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

Activităţile de acompaniere presupun furnizarea serviciilor
pentru îngrijirea şi educarea copiilor, cu următoarele scopuri:
oferirea unui suport pentru activitatea profesională a femeilor;
crearea de noi locuri de muncă pentru ele; asigurarea integrării copiilor de etnie romă în şcoli şi eliminarea abandonului şcolar
În primii doi ani de implementare la sediul Asociaţia
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” a funcţionat programul
de asistenţă pentru elevi şi copii, cu activităţi de „şcoală după
şcoală” şi de socializare pentru un număr de 88 de copii.
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În primii doi ani de implementare
au avut loc 5 cursuri TIC, la care
au participat 63 de beneficiari,
aceştia absolvând cu certificate
CNFPA.

Pregătire în domeniul TIC
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

Bursa locurilor de muncă

Bursa Locurilor de Muncă pentru Persoanele
de Etnie Romă a avut loc anual, fiind organizată în parteneriat cu AJOFM Timiş, la
aceasta participând conform tabelelor de
prezenţă 178 de beneficiari, persoane de etnie romă în căutarea unui loc de muncă, 22
angajatori cu peste 160 de locuri de muncă
oferite şi 7 reprezentanţi ai mass-media din
Timişoara.
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Vizita grupului de femei şi tineri în Ungaria
În perioada 28-30 iunie 2010 a avut loc vizita beneficiarilor la partenerul
transnaţional din Ungaria, activitate din cadrul proiectului.
La această activitate au participat 20 de beneficiari, 10 femei şi 10 tineri de
etnie romă selectaţi ca persoane suport-resursă în cadrul proiectului.
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ACTIVITĂŢI TRANSNAŢIONALE

Vizita partenerilor din România la partenerul transnaţional
În data de 28 iunie 2010 a avut loc vizita partenerilor proiectului la partenerul
transnaţional Fundaţia Autonomia din Ungaria.
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

Revistă

În luna aprilie 2010 s-au distribuit 6
reviste şi 6 afişe din anul întâi de proiect
cu ocazia Întâlnirii de la Prefectura Cluj
cu reprezentanţii Comisiei Europene.
Cu ocazia evenimentului Atitudine împotriva violenţei în luna femeilor din
data de 13 martie organizat în cadrul
activităţii 1.4. s-au distribuit 15 reviste
Nevi Sara Kali, nr. 1.
În luna august, după primirea numărului 2 al revistei, Desire a distribuit
la autori câte un exemplar din revistă.
În luna octombrie Fundaţia Desire a
distribuit 5 reviste la reprezentanţii mai
multor instituţii din Ungaria.
Revista Nevi Sara Kali. Roma Women’s Journal. Revista Femeilor Rome.
Romane 3uvleange 3urnalo 2010, numărul doi în format electronic poate fi
accesat pe: http://femrom.ro/infopub/2010/Nevi%20Sara%20Kali-nr2.pdf
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Revistă

CONTENTS / CUPRINS / KOTOR:
Enikő Vincze:[Cultură, drepturi şi îndreptăţire morală], [Kultura, zakonura/ciacimos
thaj moralno vazdimis]; J. Maki Motapanyane: [Note despre agenţie, putere şi
conştiinţă feministă], [Righe pala e Agencia, Zuralimos thaj Juivlicano ghi]; Teodora
Krumova: [Rupând barierele: statutul femeilor rome din Bulgaria], [O pharadimos e
barengo: o than e Romneane Jiuvleango ande Bulgaria]; Letiţia Mark & h.arta: Despre
grija şi responsabilitatea pe care o ai faţă de cei/cele cărora te adresezi, Andar i grìza aj o
godorvalipen kaj si tut anglal e manuśa kaj kames te aśunen tut; Ilona Lăcătuș & Csilla
Könczei: De la tinereţe până la bătrâneţe, Dj’ande munŕo tîrnipo zhin ande munŕo
phuripo; Letiţia Mark: De ce am devenit feministă, [Sostar kerdilem feminista]; Kinga
Kali: [Realitatea țigănească], [Trajo Romano];
Mihaela Gheorghe: Fetele/ femeile
rome din provincie în Europa, [Chevor/jiuvlea romane andar e forura/gava ande Europa];
Emma Roper Evans: [Stoparea aerului], [Ashadimos e luftosko]; Mariana Dobre:
Îndemn la curaj, [Zurialimos po bi darajmos] Simona Gamonte: Cum au apărut cerceii
nebunei, [Sar aresle e dile zlaga] Maria Serban-Temisan: [În căutarea femeii rome –
de la serialul „Regina” la viaţa reală], [Rodimos e romne jiuvleako- katar o serial „Regina”
ka o ciacio trajo] Manifestul femeilor rome cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, 8
martie 2010, [O manifesto e romane jiuvlengo- kana sas o Buthemutno Ges e Juvlengo, 8
martie 2010] [În drum spre egalitate. Masă rotundă cu femei rome şi nomade, Cordoba,
Aprilie 2010], [Po drom vash e egaliteta/ jekh fialo droma. Kidimos ka e rotudo mesaja/sinja
e romane jiuveanca thaj cerhara, Cordoba, Aprilie 2010] [Video – Campania regională
“Sunt femeie romă” Fundaţia Romedia], [Videovo - regionalno Campania„ Sim romani
jiuvli” e Fundacia Romedia] [Interviu cu Michaela Walsh de Alina Poşircă], [Intervivo e
Michaela Walsh-asa katar e Alina Poșircă]; Ana Contreras: [Cum devin realitate visurile
femeilor rome – Asociaţia Romă a Femeilor Drom Kotar Mestipen, Barcelona], [Sar aresen
ciacimos ando trajo e sune e romane jiuvleange- e Asociacia Romani e Jiuvleange
Drom Kotar Mestipen, Barcelona]; Carmen Gheorghe / h.arta: Priveşte-mă aşa
cum sunt. Cuvinte şi imagini ale femeilor rome, Dikh man kadă sar sem. Lava aj
dikimata le rromnenqe; Noémi Magyari: Un proiect pentru dreptate socială, [Jiekh
projekto vash o socialno ciacimos]; Andra-Mirona Dragotesc: Cum navigăm înspre
drepturile omului în marea tradiţiei şi culturii?; Poetries / Poezii / Poezie: Gypsylia;
Marconi Rupa; Elena Mihalache: Loc de joacă
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INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Activități și rezultate în anul doi de proiect

Baza de date privind locurile de muncă accesibile în regiunea de Vest
a fost actualizată lunar şi în perioada ianuarie-octombrie 2010.
În lunile mai-octombrie expertul relaţii publice din partea
Fundaţiei Desire a elaborat buletinele informative (nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9)
în limba română şi în limba engleză. Aceste buletine infromative au
fost postate pe pagina de internet al proiectului de către designerul web din partea Desire şi se găsesc pe adresa http://femrom.ro/
buletininformativ.html.
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Noemi Magyari ”Proiect european cu Sesiuni de formare la Cluj”
Eniko Vincze „Nomadism, libera circulaţie si „cultura muncii” - Observator
Cultural numărul 546
http://femrom.ro/infopub/2010/nomadism,%20libera%20circulatie%20si%20
cultura%20muncii_eniko%20vincze.pdf
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Materiale pentru presă

În luna aprilie expertul în relaţii publice de la Fundaţia Desire a elaborat un
material despre filmul din anul întâi de proiect.
În luna aprilie, cu ocazia sesiunilor de formare a fost elaborat un comunicat
de presă, astfel fiind colectate 6 articole de ziar, un interviu radio şi o emisiune
radio în limba maghiară.
În luna iunie, expertul relaţii publice din partea Desire a elaborat un document
de promovare al proiectului în limba română şi limba engleză care a fost trimis
pe mai multe liste de comunicare.
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Filmul proiectului
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Activități și rezultate în anul doi de proiect

În anul doi, filmul proiectului şi-a propus să prezinte
aspecte legate de căutarea unui loc de muncă aşa cum
sunt ele relatate de persoane din comunităţi de romi
cunoscute de-a lungul cercetării calitative derulate
în anul doi al proiectului în oraşul Cluj şi în regiunea
de Vest. Într-un final, filmul întitulat “Luptând pentru
demnitate (Striving for dignity)” reprezintă problemele
găsirii unui loc de muncă în zilele noastre, punându-le
în legătură cu fenomenul segregării rezidenţiale şi a
evacuărilor repetate observat în colonia Cantonului
din oraşul Cluj, precum şi cu fenomenul migraţiei
economice transnaţionale şi a expulzării din Franţa,
aşa cum a fost el experimentat de către membrii unei
comunităţi de romi din Satchinez, judeţul Timiş.
http://femrom.ro/filmulproiectului.html
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 Campanii de informare (activitatea 1): Constau dintr-o serie de
acțiuni dedicate promovării principiului egalității de șanse și ne
discriminării în rândurile unui public larg și divers. Echipele de
implementare din Cluj și Timișoara distribuie publicațiile realizate
în cadrul proiectului și organizează întâlniri în cele două județe
cu reprezentanți ai presei, ai organizațiilor civice, ai administrației
publice locale și ai lumii academice. Cu ocazia acestori întâlniri se
dorește prezentarea activităților și rezultatelor atinse în cei trei ani
de implementare a proiectului.
 Dezbatere publică (activitatea 6): Această activitate urmăreşte
promovarea rezultatelor proiectului prin întâlniri publice organizate
în patru regiuni, preferabil în oraşele unde s-au organizat şi Se
siunile de formare (Timişoara, Cluj, Bucureşti şi Iaşi). Se vor invita
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale, ai mass mediei şi
ai organizaţiilor neguvernamentale. Preferabil, aceste evenimente
se vor organiza la sediile unor instituţii publice, şi din acest punct
de vedere este crucială participarea ANR-ului la această activitate.
Dezbaterile publice sunt evenimente la care se distribuie publicaţiile
proiectului, se vizionează filmele realizate sau fragmente din
aceste filme, iar persoane din echipele de implementare prezintă
diferite aspect ale proiectului pe baza unei agende ce urmează să
fie elaborată în comun de către organizaţiile care implementează
această activitate.
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Promovare și informare

Promovarea proiectului pentru un public larg în anul trei de
implementare prin:
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
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Previziuni anul trei de proiect

Scopurile conferinței Femeile rome pentru egalitate de șanse sunt: pro
movarea rezultatelor proiectului “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor
rome pe piața muncii” și asigurarea unui spaţiu interdisciplinar, interregional
şi transnaţional în vederea dezbaterii problemelor sociale adresate (şi) de
către proiectul nostru.
Conform acestor scopuri, conferința se va derula de-a lungul a trei zile
în cadrul a șase ateliere, după cum urmează:
30 iunie 2011
10.00 – 10.30
Cuvânt de deschidere
10.30 – 11.00
Prezentarea proiectului
11.00 – 11.30
Pauză de cafea
11.30 – 13.30
Cadrul dezbaterii: Femeile rome și egalitatea de șanse
13.30 – 15.30
Pauză de prânz
16.00 – 18.00
Workshop – Fondurile structurale şi proiectele pentru romi
19.00		
Seară romani şi cină
1 iulie 2011
10.00 – 11.50	Workshop – Incluziunea socială a romilor: probleme, strategii,
rezultate
11.50 – 12.10
Pauza de cafea
12.10 - 14.00	Cercetări privind accesul romilor la ocupare/ muncă decentă/
piaţa muncii
14.00 – 16.00
Pauză de prânz
16.00 – 17.30
Femeile rome şi activismul civic (revista Nevi Sara Kali)
17.30 – 18.30
Film
19.00		
Cină
2 iulie 2011
10.00 – 11.50
Workshop – Promovarea egalităţii de şanse
11.50 - 12.10
Pauză de cafea
12.10 – 13.00
Concluzii, închiderea conferinței
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Titlul propus pentru volum este: “Accesul la muncă decentă a romilor. Viaţă
cotidiană, politici şi proiecte”, el fiind structurat în următoarele capitole:
1. Introducere (obiectivele, instrumentele şi rolul cercetării în proiect şi în
studiile despre romi)
2. Factorii care afectează poziţionarea în domeniul muncii
2.1. Situaţia macro-economică şi ofertele pieţei muncii
2.2. Condiţiile locuirii şi situaţia socio-economică
2.3. Statutul familial
2.4. Nivelul educaţional
3. Statutul ocupaţional şi experienţele muncii
3.1. Muncile femeilor şi bărbaţilor în gospodărie
3.2. Muncile pentru venit
3.3. Discriminarea etnică şi de gen
4. Politici şi proiecte pentru romi în domeniul ocupării
4.1.	Politici publice existente în domeniul ocupării pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romi (Uniunea Europeană, state membre, România)
4.2.	Practici pozitive, proiecte pentru îmbunătăţirea statutului ocupaţional al grupurilor vulnerabile, inclusiv romi (Uniunea Europeană,
state membre, România)
4.3. Recomandări
5. Bibliografie
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Volumul proiectului

De-a lungul celor trei ani ai proiectului, acesta a avut şi o componentă
de cercetare, de aceea la sfârşitul proiectului ne propunem să publicăm
rezultatele acestei activităţi într-un volum cu scopul de a promova acest
produs al proiectului şi de a-l face util celor care lucrează în vederea
îmbunătăţirii accesului grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor la o muncă
decentă.
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Albumul proiectului
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Previziuni anul trei de proiect

Albumul realizat în anul trei va fi oglinda întregului proiect. Ca atare, el va
prezenta în texte şi imagini toate activităţile acestuia.
Albumul va fi structurat în şase mari capitole:
- promovarea principiului egalităţii de şanse
- cercetare, studii, analize
- activităţi de incluziune socială
- activităţi transnaţionale (inclusive revista)
- management de proiect
- informare şi publicitate.
La Album se va anexa un DVD cu filmul proiectului constând din cele trei
părţi realizate în cei trei ani.
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Cercetare, studii, analize

sukar butyi

Studiu despre piaţa forţei de muncă

Completând cercetările de până acum (care au urmărit cunoașterea statutului ocupațional și al ex
periențelor muncii din punctul de vedere al persoanelor de etnie romă), Studiul asupra pieței forței de
muncă își propune să determine ofertele de locuri
de muncă existente, precum și atitudinea agenților
economici publici și privați față de persoanele angajate, în particular față de femei, persoane de etnie
romă, respectiv femei rome. Studiul se referă în mod
deosebit la orașul Cluj, precum și la patru orașe din
regiunea de Vest (Timișoara, Arad, Deva, Resița). El
se bazează pe o documentare asupra unor statistici
relevante din punctul de vedere al temei (care vor
circumscrie cadrul economic mai larg), respectiv pe
o cercetare cantitativă derulată în circa 420 de firme
din orașele menționate.
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Focus grup
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Previziuni anul trei de proiect

Cercetarea de tip focus grup a fost derulată şi în anul întâi al
proiectului, în Cluj şi în Timişoara, implicând 8 grupe, respectiv
80 de persoane.
În anul trei al proiectului acest tip de cercetare urmăreşte:
- să invite la interviu persoane din comunităţi de romi din
regiunea de Vest, beneficiare ale serviciilor proiectului şi
beneficiari ai altor proiecte similare din judeţul Cluj pentru a
identifica părerile şi experienţele lor.
- să invite la interviu furnizori de cursuri profesionale şi
angajatori din Cluj şi din Timişoara, astfel încât informaţiile
obţinute să completeze datele obţinute din studiul asupra
pieţei forţei de muncă derulate între noiembrie 2010 –
februarie 2011
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Astfel, activităţile de informare a femeilor de etnie romă vizează în anul III
sesiuni de informare pentru cel puţin 600 de femei şi tineri de etnie romă din
cel puţin 20 de comunităţi rurale şi urbane diferite. Activităţile de informare
vor fi implementate atât de către beneficiar, Asociaţia Femeilor Ţigănci
“Pentru Copiii Noștri”, cât şi de către partenerul 2, Asociaţia Parudimos.
În cadrul sesiunilor de informare echipele vor prezenta aspecte tehnice şi
legislative cu privire la integrarea femeilor şi tinerilor de etnie romă pe piaţa
muncii şi activităţile proiectului destinate acestora, fiind principal activitate
în care sunt recrutaţi beneficiarii proiectului.
Activităţile de consiliere psihologică și mediere pe piaţa muncii vor
continua de asemenea pe toată perioada de implementare a anului III,
ele vizând atât beneficiari noi, cât şi revizuirea beneficiarilor anterior în
registraţi.
Astfel, în anul III de implementare vor fi alcătuite cel puţin 300 de profile
vocaţionale în cadrul activităţii de consiliere psihologică în urma aplicării de
baterii de teste specifice pentru fiecare beneficiar.
În cadrul activităţii de mediere cel puţin 150 de femei şi tineri de etnie
romă vor beneficia de servicii specializate oferite de asistenţii sociali şi
consilierii de ocupare ai Asociaţiei Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noștri” şi
ai Asociaţiei Parudimos, finalitatea fiind aceea de angajare sau includere în
programe de calificare profesională a acestora.
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Activitaţi de incluziune

Activităţile de incluziune pe piaţa muncii a femeilor şi tinerilor de etnie romă
vor continua pe tot parcursul anului III de implementare.
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Activitaţi de incluziune
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Previziuni anul trei de proiect

În sprijinul femeilor beneficiare ale serviciilor proiectului, la sediul Asocia
ţiei Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noștri” se vor desfaşura zilnic activităţi
de acompaniere, în cadrul cărora un număr de 40 de copii vor beneficia de
sprijin şcolar, socializare şi recreere din partea a trei cadre didactice.
În anul al treilea de implementare vor fi demarate pentru cel puţin 90 de
beneficiari ai proiectului, femei şi tineri de etnie romă, cursuri de formare
profesională gratuite. Aceste cursuri vor fi subcontractate în cadrul proiectului,
fiind susţinute în comunităţile de unde beneficiarii provin, domeniile de
formare fiind adaptate atât nevoilor individuale ale beneficiarilor, cât şi
oportunităţilor de angajare din zonă. Toţi beneficiarii de cursuri de formare
profesională vor primii subvenţii pe perioada de desfaşurare a cursurilor.
Cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului vor continua pe tot
parcursul anului III, acestea fiind organizate la Asociaţia Femeilor Ţigănci
“Pentru Copiii Noștri” pentru grupe de câte 15 beneficiari, femei şi tineri de
etnie romă.
Bursa Locurilor de Muncă pentru Romi va fi organizată în luna iunie,
fiind un eveniment la care sunt aşteptaţi peste 10 angajatori şi peste 100 de
persoane de etnie romă.
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Call for papers:
http://femrom.ro/infopub/2011/NSK_call_for_papers%20Nr%203%20
general.pdf
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Revistă internaţională nr. 3

De-a lungul celor trei ani ai proiectului, echipa de implementare Asociaţia
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” şi Desire şi-a propus să editeze şi
publice revista proiectului, “Nevi Sara Kali. Revista femeilor rome”. În acest
ultim an se va realiza numărul trei al revistei internaţionale, în care, pe lângă
articolele primite din afara echipei de implementare, din partea celei din
urmă se va urmări prezentarea rezultatelor proiectului în texte şi imagini.
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ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI “PENTRU COPIII NOŞTRI”
Str. Dorobanţilor Nr. 42, 300309 Timişoara, România
Tel/Fax: +40256-206083;
E-mail: aft.pentrucopiiinostri@yahoo.com
aft@femrom.ro
Program de lucru, zilnic intre orele 09-17
Program consiliere psihologica:
Luni şi miercuri 13:00 – 18:00
ASOCIAŢIA PARUDIMOS
Punct de lucru: Bld. 16 Decembrie 1989, Nr. 7, ap. 12,
300200 Timişoara, România
E-mail: parudimos@yahoo.com
Tel/Fax: +40-0256-221312
Program de lucru, zilnic intre orele 09-17
Program consiliere psihologica:
Marți 13:00 – 18:00
Miercuri 09:00 – 14:00
Joi 13:00 – 18:00
FUNDAŢIA DESIRE
Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj
E-mail: desire_cluj@yahoo.com
desire@femrom.ro
Tel/Fax: +40-740-137560, +40-740-137586
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