Stire Agenţia Naţională de Presă Agerpres
Agenţia 'Împreună' lansează un proiect pentru împuternicirea
femeilor rome pe piaţa muncii
Bucureşti, 8 dec /Agerpres/ ‐ Agenţia de Dezvoltare Comunitară
'Împreună' lansează proiectul 'Împuternicirea femeilor rome pe piaţa muncii',
în valoare de 4 milioane de lei, finanţat din Fondul Social European prin
intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”.
Proiectul îşi propune creşterea vizibilităţii femeilor rome şi a contribuţiei
acestora la viaţa economică şi socială prin campanii de combatere a
stereotipurilor şi de promovare a modelelor de succes.
Proiectul se derulează pe parcursul a doi ani, în parteneriat cu Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Confederaţia Naţională a
Sindicatelor Libere din România FRĂŢIA (CNSLR Frăţia), şi Institutul Naţional de
Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS).
'Din valoarea totală de 14,6 miliarde de lei, a celor 2.348 proiecte
finanţate de către Fondul Social European şi bugetul de stat până la data de 2
decembrie, suma contractată pentru proiectele care vizează situaţia romilor în
2009 şi 2010 se ridică la 315,2 milioane de lei (aproximativ 78 milioane de
euro), reprezentând circa 2,4% din valoarea contractelor încheiate în cadrul
POSDRU', a declarat Gelu Duminică, director executiv al Agenţiei de Dezvoltare
Comunitară 'Împreună', evidenţiind preocuparea şi finanţarea redusă pentru
problematica romilor. 'Astfel, din totalul sumei alocate în cadrul POSDRU, de
4,2 miliarde de euro pentru perioada 2007‐2013, suma contractată pentru
proiectele adresate minorităţii romilor reprezintă 1,4%', a mai precizat el.
Valoarea totală eligibilă a proiectelor adresate minorităţilor romilor se
ridică la 213,4 milioane de lei (din Fondul Social European, Bugetul de stat şi
contribuţia solicitantului) în 2010, fiind contractate 12 proiecte. În anul 2009 au
fost contractate 11 proiecte adresate romilor, cu o valoare totală de 91,8
milioane lei, a detaliat directorul Agenţiei 'Împreună'.
Prin implementarea acestui proiect, a cărui valoare se ridică la 4 milioane
de lei, peste 1.000 de salariaţi aflaţi în poziţii vulnerabile vor veneficia de
informare cu privire la drepturile lor pe piaţa muncii, 30 de experţi vor susţine
40 de evenimente de informare şi conştientizare în 40 de judeţe, 80 de
reprezentanţi ai structurilor sindicale, societăţii civile şi instituţiilor publice
relevante vor fi instruiţi în domeniul managementului participativ şi
mobilizator, în paralel cu realizarea unei reţele interprofesionale în domeniul
muncii.

Pentru implementarea proiectului, agenţia 'Împreună' va elabora un
studiu de cercetare la nivel naţional, care să evidenţieze situaţia romilor şi în
special a femeilor rome pe piaţa muncii.
Proiectul 'Împuternicirea femeilor rome pe piaţa muncii' se adresează
confederaţiilor şi federaţiilor sindicale din România, organizaţiilor de femei din
cadrul structurilor sindicale, ONG‐urilor rome şi nerome, precum şi instituţiilor
publice centrale şi locale, pentru a valoriza contribuţia grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii, în special cea a femeilor rome, care 'prestează munci invizibile, a
căror viaţă nu oferă spectacol pentru cei din jur', a declarat managerul
proiectului, Carmen Gheorghe.AGERPRES/(Diana Grigore)
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