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Romii reprezintă cel mai mare grup etnic

Asociația Femeilor Rome Spaniole

din Uniunea Europeană, iar integrarea

SPANIA. www.romiserseni.com

lor este un subiect de actualitate, având
în vedere că și în prezent comunitățile

EBG GERMANIA (EBG Germany)

de romi se confruntă cu discriminarea în

GERMANIA. www.ebg.de

accesul la educație, în angajare, în accesul
serviciilor de sănătate și în alte domenii.

Centrul Romilor Pentru Intervenție Socială și Studii - Romani Criss
ROMÂNIA. www.romanicriss.org

Implementarea
de acțiuni concrete prin care aceste

CIEDT “Amalipe”

probleme să fie rezolvate s-a dovedit a fi

BULGARIA. www.amalipe.com

un lucru dificil, diferențele culturale și
sociale dovedindu-se a fi greu de rezolvat,

DARTKE

unul dintre principalele motive fiind lipsa

UNGARIA. www.dartke.hu

de cunoștințe și de practică
privind abordarea
interculturală a tradițiilor rome, și
de asemenea, lipsa altor competențe, cum

coordonator

coordonator

ar fi rezolvarea conflictelor, toleranța sau
motivația a celor care lucrează
ca mediatori, consilieri sau formatori
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cu persoane rome și ne-rome.
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Dezvoltarea de competențe civile sau sociale printre
mediatori, consilieri si formatori care lucrează în școli,
domeniu social și/sau în comunitățile de romi

SCOP
ROMAinEU are ca scop crearea instrumentelor necesare pentru formarea mediatorilor/
consilierilor, pentru a se pregăti pentru munca
lor cu comunitățile de Romi. Rolul mediatorilor
nu este încă bine definit pe piața muncii sau

Obiectivul general

Dezvoltarea de competențe sociale și civile în
rândul mediatorilor, consilierilor și formatorilor
care lucrează în școli, în domeniul social și/sau
în domeniul integrării pe piața muncii a
persoanelor rome.

cea a formării. Formarea pe competențe specifice trebuie să fie oferită mediatorilor pentru

Obiective specifice

a asigura o mai bună adresare a provocărilor

ÌÌ Furnizarea grupului țintă de cunoștințe nece-

pe care le întâmpină în munca cu comunitatea
romă.
Competențele cheie pe care ROMAinEu le va
aborda sunt „Competențele civice și sociale”
și de asemenea competențe privind „Conștiința
culturală și expresia”, amintindu-ne că integrarea nu poate însemna pierderea diferențelor
culturale și sociale, ci respectul și înțelegerea
acestora.

sare, aptitudini și competențe cu scopul de a
promova o abordare interculturală, respectul diferențelor dintre oameni și integrarea
educațională, socială și pe piața muncii a persoanelor de etnie romă.

REZULTATE PRINCIPALE
Curs online
Cursul “Dezvoltarea de competențe
civile și sociale utilizate în munca cu
comunitățile de romi” va fi disponibil
on-line în curând.

Suportul de curs
Site-ul proiectului
Newslettere
Seminare Naționale

DURATA

ÌÌ Contribuirea și intensificarea integrării sociale,

educaționale și pe piața muncii a persoanelor
de etnie romă.

ÌÌ Conștientizarea societății majoritare despre

24 luni
Octombrie 2011 - Septembrie 2013

importanța respectării diferențelor culturale și
sociale.

ACEST PROIECT A FOST FINANŢAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE.
ACEASTĂ PUBLICAŢIE (COMUNICARE) REFLECTĂ NUMAI PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI ŞI COMISIA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU
EVENTUALA UTILIZARE A INFORMAŢIILOR PE CARE LE CONŢINE.
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