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Egalitate prin diferenta. Accesul femeilor rome pe piat...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=4519

Asociatia Femeilor Tiganci 'Pentru Copiii Nostri' din Timisoara anunta implementarea proiectului strategic
'Egalitate prin diferenta. Accesul femeilor rome pe piata muncii' in perioada noiembrie 2008 - octombrie 2011.
Proiectul este finantat de catre Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, integrandu-se in axa prioritara 'Sanse Egale si Respect'. Obiectivul general al proiectului
este promovarea incluziunii sociale si a egalitatii de sanse pe piata muncii a femeilor si tinerilor de etnie roma.
Convingerea noastra este ca realizarea egalitatii nu inseamna asimilare, precum si nici recunoasterea diferentei
nu trebuie sa conduca la inegalitate. De aceea activitatile noastre urmaresc crearea unor conditii care
favorizeaza realizarea egalitatii prin diferenta, adica asigurarea punerii in practica a drepturilor egale (inclusiv
a dreptului la oportunitati egale si la nediscriminare), in paralel cu eliminarea structurilor sociale si
conceptiilor culturale discriminatorii care mentin grupurile vulnerabile in inegalitate. Obiectivul general al
proiectului se traduce in obiective particulare multiple, unele urmarite pe plan regional, altele pe plan
multi-regional si national, dar chiar si pe plan international prin diferite activitati, cum ar fi:
-1. Activitati (multi-regionale, nationale si transnationale) pentru promovarea principiului egalitatii de sanse si
non-discriminarii prin elaborarea si diseminarea unor materiale informative (ghiduri, pliante si afise) in
romana si Romanes in domeniul proiectului nostru, precum si prin editarea si publicarea unei reviste europene
a femeilor rome in limba engleza.
-2. Cercetari, studii si analize multidisciplinare (multi-regionale, nationale si transnationale) despre conditia si
statutul social si economic al femeilor si al tinerilor de etnie roma, inclusiv accesul lor pe piata muncii si
experienta discriminarii, nevoile si dorintele lor in materie de ocupare, stereotipuri fata de romi; despre
ofertele de cursuri de formare profesionala si de locuri de munca in Timis; despre bunele practici nationale si
transnationale privind integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii.
-3. Activitati pentru asigurarea incluziunii sociale si in vederea combaterii inegalitatilor pe baza de gen si
origine etnica privind accesul pe piata muncii (activitati in Regiunea de Vest, in particular in judetul Timis),
incluzand informarea femeilor si tinerilor de etnie roma in legatura cu ofertele de programe de
calificare/recalificare, cu locurile de munca; consilierea psihologica a lor printre altele in vederea cresterii
increderii in sine, a stimei si a cunoasterii de sine; mediere intre persoanele aflate in cautarea unor programe
de formare profesionala si/sau loc de munca, si intre organizatiile ofertante de astfel de programe si angajatori;
activitati de acompaniere pentru copiii romi la centrul asociatiei; plasarea in programe de calificare/recalificare
a unor persoane si sustinerea lor prin subventii; pregatirea unor persoane suport/resursa in domeniul TIC, care
vor putea contribui mai departe la diseminarea informatiilor in comunitati; organizarea anuala a bursei
locurilor de munca in mod special axate pe nevoile femeilor si tinerilor de etnie roma.
-4. Activitati de informare si publicitate, incluzand crearea si sustinerea paginii de internet al proiectului,
elaborarea si diseminarea unor materiale pentru mass-media, organizarea unor dezbateri publice despre
rezultatele proiectului, organizarea unei conferinte internationale despre bunele practici privind incluziunea
romilor pe piata muncii, realizarea unui film despre proiect, precum si publicarea unui volum si album al
proiectului.
Informatii suplimentare privind acest proiect se pot obtine de la Asociatia Femeilor Tiganci 'Pentru Copiii
Nostri' de la persoana de contact, managerul de proiect, Letitia Mark. Letitia Mark -Presedinte, Asociatia
Femeilor Tiganci 'Pentru Copiii Nostri', Str. Dorobantilor nr. 42, Timisoara
Email: letitiamark@yahoo.co.uk,telefon si fax: 0256/206 083
Presedinte, Asociatia Femeilor Tiganci 'Pentru Copiii Nostri'
Letitia Mark
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