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Titlu proiect: Managementul Integrării pe Piaţa Muncii (Manage Labor Integration)
Intâlnirea Grupului Naţional de Lucru (GNdL)
- raport întâlnire Data: 19 august 2013, orele 13.00 – 16.30
Locaţia: sediul Centrului pentru Jurnalism Independent,
B-dul. Regina Elisabeta nr. 32, et. 1, Bucureşti
Context: Proiectul Grundtvig “MANAGEMENTUL INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII”, realizat de
parteneri din Spania, Germania, România şi Italia, urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de
management pentru cei care oferă educaţie adulţilor din grupuri dezavantajate, facilitând
integrarea lor pe piaţa muncii. El se concentrează asupra identificării şi încorporării de bune
practici ca instrument de lucru în procesul de educaţie, îmbunătăţirea performanţelor celor care
oferă educaţie adulţilor din grupurile dezavantajate în vederea integrării acestora pe piaţa
muncii şi asupra schimbului de informaţii la nivel european între organizaţii active în domeniu.
Activităţi: în fiecare ţară participantă, partenerii vor dezvolta câte un Grup de Lucru Naţional care
va prezenta şi analiza bune practici de management de incluziune pe piaţa muncii a grupurilor
dezavantajate aparţinând organizaţiilor din domeniul educaţiei adulţilor. Bunele practici
selectate în cele 4 ţări vor fi prezentate la întâlnirea (mobilitatea) din Spania (sept. 2013).
Acestea vor alcătui Manualul de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a Grupurilor
Dezavantajate (Manualul), al cărui conţinut va fi discutat la întâlnirea (mobilitatea) din România
(febr. 2014). Manualul va fi elaborat şi prezentat la conferinţa finală (mobilitatea) din Germania
(iunie 2014).
Obiectivele întâlnirii
1. Cunoaşterea proiectului ARCA „Integrarea refugiaţilor în România” şi 2. pregătirea
participării la mobilitatea din Spania (26-29 sept. 2013)
Participanţi
Reprezentanţi ai următoarelor organizaţii neguvernamentale: AMURT, AMURTEL România,
Maia, ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, ai Centrului Educaţia 2000+
(CEDU) şi ai Centrului pentru Dezvoltare Democratică. Invitată: dna. Simona Ilie, sociolog
(Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii).
Desfăşurarea întâlnirii:
Obiectiv 1 - Moderatorul întâlnirii, Mariana Niţelea (CDD), a prezentat agenda, rezultatele
întâlnirilor anterioare şi obiectivele acestei întâlniri. A invitat reprezentantul ARCA-FRRM, director
executiv al organizaţiei şi membru al GNdL, să prezinte activităţile organizaţiei şi să cunoască
ceilalţi membri ai GNdL şi pe invitata la lucrările GNdL.
Moderatorul a prezentat rezultatele evaluării întâlnirii anterioare. Informaţiile solicitate de
participanţi: bune practici/criterii de selecţie, detalii despre proiectele prezentate şi folow-up
integrat al proiectelor prezentate vor urma să fie oferite şi discutate în cadrul întâlnirilor următoare
de către membri GNdL (competenţe: a învăţa să învăţăm împreună). De asemenea, a apreciat, ca
şi alt participant, calitatea contribuţiei Simonei Ilie la lucrările GNdL.
Răzvan Samoilă a prezentat proiectul ARCA - FRRM „Incluziunea Refugiaţilor în România” (grup
ţintă: refugiaţi) împreună cu obiectivele, finanţatorii (UNHCR şi Ministerul de Interne), grupul ţintă,
activităţile şi rezultatele obţinute.
Au fost discutate:
- Impactul proiectului şi al activităţilor de advocacy ale ARCA: determinarea schimbării
legislative în materia refugiaţilor (creşterea cuatumului alocat acestora) dar
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nerecunoaşterea diplomelor, a abilităţîlor profesionale pentru persoanele care nu au cele 8
clase;
- Specificul/calitatea cursurilor de limbă română oferite de ARCA: profesorii de limbă română
(studenţi plătiţi) au numai 1 elev – refugiat (1 la 1), folosirea metodelor non-formale pentru
învăţarea limbii (mers la cumpărături împreună şi vorbit în lb română), elaborarea Ghidului
pentru profesori şi a metodologiei de predare pt refugiaţi (blending learning);
- Activităţile realizate pentru angajarea refugiaţilor: cursuri pentru elaborarea CV-ului,
contactarea comunităţii de străini şi identificarea profilului angajatorului pt fiecare caz în
parte, identificarea angajatorilor români care au mai angajat străini, contactarea
multinaţionalelor pentru a primi persoane vorbitoare de mai multe limbi;
- Activităţi realizate după angajare: asistentul social ARCA merge să cunoască dificultăţile
întâmpinate de refugiat după angajare la locul de muncă, oferă chiria pentru 6 luni pt
locuinţa beneficiarului,
- Angajarea de către ARCA a 2 lucrători comunitari din comunitatea refugiatului (1 bărbat şi 1
femeie) pentru a lucra împreună cu staff-ul ARCA şi pentru a comunica în lb natală cu
refugiaţii.
Bune practici discutate: elaborarea Ghidului pt profesori şi a metodologiei de predare pt
refugiaţi, vizitele asistentului social la locul de muncă al refugiatului, prezenţa lucrătorului
comunitar din comunitatea refugiatului (echivalent mediatorului şcolar sau a expertului local pt
romi).
Obiectiv 2: Pentru pregătirea participării la mobilitatea din Spania (26-29 sept. 2013) Mariana
Niţelea a prezentat specificul proiectelor Grundtvig Parteneriate care asigură:
- deplasarea participanţilor la GNdL (plata biletelor de avion) şi
- subzistenţa care acoperă: asigurarea deplasării (asigurarea tuturor riscurilor din cadrul deplasării
revenind astfel fiecărui membru al GNdL individual), cazarea, transportul intern şi masa în ţara în
care se face deplasarea.
Asociaţia CDD, în conformitate cu prevederile programului Grundtvig Parteneriate, va plăti biletele
de avion pentru membri GNdL şi le va acorda acestora subzistenţa necesară deplasării în Spania.
Fiecare participant la mobilitate îşi va plăti singur asigurarea călătoriei, cazarea, transportul intern
şi masa în Spania.
Pentru deplasare/mobilitate fiecare membru al GNdL prezent la întâlnire a completat şi semnat
Angajamentul de participare la mobilitatea din Spania.
Concluziile întâlnirii:
- Membri GNdL au propus includerea Simonei Ilie în grupul de lucru având în vedere
contribuţia la lucrările grupului şi experienţa ei anterioară. Simona a fost de acord să se
înscrie ca voluntar în asociaţia CDD pentru a putea contribui direct la lucrările GNdL;
- A fost propusă prezentarea proiectului „Grădina Socială” al AMURTEL în întâlnirea
următoare a GNdL;
- A fost propusă o întâlnire în săptămâna următoare pentru stabilirea proiectelor şi a bunelor
practici ce vor fi prezentate în Spania.
Intâlnirea s-a încheiat prin completarea chestionarului de evaluare a întâlnirii de către participanţi.

Raport realizat de Mariana Niţelea.
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