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Femeile de etnie roma, ajutate sa se integreze pe piata muncii, un
cadrul unui proiect european
BUCURESTI (MEDIAFAX) ‐ Femeile de etnie roma vor fi ajutate sa se
integreze pe piata muncii, ele fiind informate cu privire la drepturile
lor, in cadrul unui proiect european in care se va realiza si o
campanie de constientizare a societatii referitor la problemele
intampinate de aceasta categorie vulnerabila de angajati.
Agentia de Dezvoltare Comunitara "Împreuna" a lansat, miercuri,
proiectul "Împuternicirea femeilor rome pe piata muncii", in
parteneriat cu Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale
(MMFPS), CNSLR‐ Fratia si Institutul National de Cercetare
Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS).
Proiectul, cu o valoare de patru milioane de lei, se va derula timp de
doi ani. Pentru implementarea acestuia va fi elaborat un studiu de
cercetare la nivel national, care sa arate situatia romilor si in
special a femeilor rome pe piata muncii.
Proiectul se adreseaza confederatiilor si federatiilor sindicale din
Romania, organizatiilor de femei din cadrul structurilor sindicale,
ONG‐urilor rome si nerome precum si institutiilor publice centrale
si locale pentru a valoriza contributia grupurilor vulnerabile pe
piata muncii, in special a femeilor rome.
Scopul programului consta in informarea a 1.000 de salariati cu
privire la drepturile lor pe piata muncii. Totodata, 30 de experti
vor sustine 40 de evenimente de informare si constientizare în 40 de
judete, iar 80 de reprezentanti ai structurilor sindicale,
societatii civile si institutiilor publice relevante vor fi
instruiti in domeniul managementului participativ si mobilizator.
De asemenea, in cadrul proiectului va fi realizata o campanie de
constientizare a societatii cu privire la problemele intampinate de
femeile rome pe piata muncii, promovata la nivel national si local
sub sloganul "Priveste‐ma asa cum sunt!".

Accesul la evenimentele de informare este gratuit, datorita
cofinantarii oferite de Fondul Social European prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐ 2013 ‐
"Investeste in oameni!".
Din analiza Agentiei de Dezvoltare Comunitara "Impreuna", pana la
data de 2 decembrie 2010, Autoritatea de Management a Programului
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a contractat 2.348
de proiecte finantate de catre Fondul Social European si bugetul de
stat, in valoare totala de 14,6 miliarde de lei.
Dintre totalul acestora, suma contractata pentru proiectele care
vizeaza situatia romilor in 2009 si 2010 se ridică la 315,2 milioane
de lei (aproximativ 78 de milioane de euro), reprezentand aproximativ
2,4 la suta din valoarea contractelor incheiate în cadrul POSDRU.
Astfel, din totalul sumei alocate în cadrul POSDRU, de 4,2 miliarde euro
pentru perioada 2007 ‐ 2013, suma contractata pentru proiectele
adresate minoritatii romilor reprezinta 1,4 procente.
Valoarea totala eligibila a proiectelor adresate minoritatilor
romilor se ridica la 213,4 milioane de lei din Fondul Social European,
bugetul de stat si contributia solicitantului în anul 2010, fiind
contractate 12 proiecte.
In anul 2009 au fost contractate 11 proiecte adresate romilor, a caror
valoare totala se cifreaza la 91,8 milioane de lei din Fondul Social
European, bugetul de stat si contributia solicitantului.
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