Proiectul ROMAinEU - Competente civile sau
sociale
printre
mediatori,
consilieri
si
formatori care lucreaza in scoli, domeniu social
si/sau
in
comunitatile
de
Romi,
este
implementat de Romani CRISS in perioada
Octobrie 2011 – Septembrie 2013, in partneriat cu
5 organizatii din Spania (Instituto de Formación
Integral, S.L.U & Romi-Serseni Asociación De
Mujeres Gitanas Españolas), Bulgaria (CIEDT
“Amalipe”), Ungaria (DARTKE Association) si
Germania (Europäisches Bildungswerk Für Beruf
Und Gesellschaft).
ROMAinEU are ca scop crearea instrumentelor
necesare in formarea mediatorilor/consilierilor
pentru a se pregati in 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
Activitatile proiectului RomainEu
 in perioada octombrie 2011 - septembrie 2013 vor fi organizate patru intalniri ale partenerilor
 4 seminarii/intalniri nationale de diseminare a activitatilor
 1 intalnire pentru a asigura transferul si adaptarea curriculei
 Redactarea curriculei „Competente civile sau sociale printre mediatori, consilieri si
formatori care lucreaza in scoli, domeniu social si/sau in comunitatile de Romi”
 platforma online pentru accesarea cursului
 pilotarea curriculei in cadrul a 2 cursuri cu mediatorii sanitari
 pilotarea online a curriculei timp de 2 luni
 finalizarea curriculei in urma pilotarii
Pentru a afla mai multe despre aceste evenimente (calendar, informatii detaliate, etc) organizate in
tara dvs. dar si pentru informatii suplimentare despre proiect va rugam vizitati site-ul proiectului:
www.romaineu.eu.

