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Grup tinta
Mediatori, consilieri si formatori care lucreaza in scoli, domeniu social si/sau in comunitatile de romi
Scop
ROMAinEU are ca scop crearea instrumentelor necesare pentru formarea mediatorilor/consilierilor
pentru a se pregati pentru munca lor cu comunitatile de Romi. Rolul mediatorilor nu este inca bine
definit in piata muncii sau cea a formarii. Formarea pe competente specifice trebuie sa fie oferita
mediatorilor pentru a asigura o mai buna adresare a provocarilor pe care le intampina in munca cu
comunitatea roma.
Competentele cheie pe care ROMAinEU le va aborda sunt „Competentele civice si sociale” si de
asemenea competente privind „Constiinta culturala si expresia”, amintindu-ne ca integrarea nu poate
insemna pierderea diferentelor culturale si sociale, ci respectul si intelegerea acestora.
Obiectivul general
Dezvoltarea de competente sociale si civile in randul mediatorilor, consilierilor si formatorilor care
lucreaza in scoli, in domeniul social si/sau in domeniul integrarii pe piata muncii a persoanelor rome.
Obiective specifice
 Furnizarea grupului tinta de cunostinte necesare, aptitudini si competente cu scopul de a promova
o abordare interculturala, respectul diferentelor dintre oameni si integrarea educationala, sociala si
pe piata muncii a persoanelor de etnie roma
 Contribuirea si intensificarea integrarii sociala, educationala si pe piata de munca a persoanelor de
etnie roma
 Constientizarea societatii majoritare despre importanta respectarii diferentelor culturale si sociale
Rezultate
 Suportul de curs “Dezvoltarea de competente civile si sociale utilizate in munca cu
comunitatile de romi” va fi disponibil on-line in curand.
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