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PROIECTUL ROMAINEU
OBIECTIVUL PROIECTULUI ROMAINEU
Proiectul ROMAinEU are ca obiectiv principal dezvoltarea de cunostinte, aptitudini si competente pentru

In acest numar:
 Scopul
proiectului

mediatori, consilieri si traineri care lucreaza in scoli, pentru integrarea sociala si/sau pe piata muncii a

ROMAinEU

persoanelor de etnie roma:

 Dezvoltarea unei abordari interculturale in munca de zi cu zi
 Respectarea diferentelor si a contextului cultural al colectivelor cu care se lucreaza
 Contributie pentru integrarea sociala si profesionala

 Proiectul SOCO-VET
 Transferul SOCO-VET in
ROMAinEU

ROMAinEU va atinge acest obiectiv prin dezvoltarea unui curs despre “Competente civile si sociale utilizate

 Intalnirea de initiere a

in munca cu comunitatile de romi”

proiectului

si

a

doua

intalnire a partenerilor

PROIECTUL SOCO-VET
Pentru dezvoltarea cursului “Competente civile si sociale utilizate in munca cu comunitatile de romi”
proiectul ROMAinEU transfera produsul dezvoltat in proiectul Leonardo da Vinci “SOCO-VET”.
Cursul ce va fi organizat intentioneaza sa imbunatateasca aptitudinile sociale la munca si scoala ale in-

Descarca materialele
SOCO-VET pe
http://

structorilor si personalului de formare . Aptitudinile sociale incluse sunt:



Perceptie, gesturi si expresii faciale



Rezolvarea problemelor



Luarea deciziilor

www.rechance.eu/



Toleranta

downloads



Motivatie

ROMAinEU adapteaza acest material de formare pentru grupul tinta al proiectului: consilieri, mediatori si
formatori, care lucreaza cu romi si ne-romi.

TRANSFERUL PROIECTULUI SOCO-VET IN ROMAINEU
Cum am transferat produsele de formare ale proiectului SOCO-VET in ROMAinEU?
In ultimele luni, partenerii din proiect au realizat grupuri de discutii cu experti care lucreaza pentru integrarea sociala si profesionala a romilor, cu scopul de a afla cum materialele SOCO-VET ar trebui sa fie adaptate, completate sau dezvoltate in continuare pentru a raspunde
nevoilor mediatorilor / consilierilor si lacunelor formatorilor privind aptitudinile de a lucra pentru integrarea romilor.
In conformitate cu rezultatele grupurilor de discutii, in urmatoarele luni partenerii vor adapta si dezvolta continutul cursului “Competente
civile si sociale utilizate in munca cu comunitatile de romi”.
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Intalnirea de initiere a proiectului si a doua intalnire a partenerilor

Partenerii proiectului s-au intalnit la Berlin, pe 19 si 20 ianuarie, unde au avut ocazia
de a se cunoaste reciproc si de a-si impartasi interesele si asteptarile cu privire la
proiect. Intalnirea a fost utila deoarece a permis partenerilor sa stabileasca planul de
actiune si de asemenea sa stie cum sa lucreze in urmatoarele etape ale proiectului.

A doua intalnire a partenerilor a avut loc la Bucuresti, pe 24 si 25 mai. Partenerii au
prezentat rezultatele grupurilor de discutii si au stabilit metodologia de adaptare si
de dezvoltare a continutului de formare al proiectului ROMAinEU.
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Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
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www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie
Sociala si Studii, Romania
www.romanicriss.org
Simona Barbu: office@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
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www.amalipe.com
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