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Intâlnirea Grupului Naţional de Lucru (GNdL)
- raport întâlnire -

Data: 04 iulie 2013, orele 10.00 – 14.30
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
Demararea activităţii GNdL pentru atingerea obiectivelor proiectului Grundtvig: 1. cunoaşterea
membrilor GNdL şi 2. prezentarea de către 3 membri al GNdL a proiectelor proprii de educaţie
a adulţilor in favoarea incluziunii în piaţa muncii a unor grupuri vulnerabile (tineri elevi cu
cerinţe educaţionale speciale/prevenirea abandonului şcolar, tineri romi, femei victime ale
violenţei).
Participanţi
Reprezentanţi ai următoarelor organizaţii neguvernamentale: AMURT, AMURTEL România,
Maia, AFI PROFAMILIA, ai Centrului Educaţia 2000+, Centrului pentru Jurnalism Independent,
Centrului pentru Dezvoltare Democratică. Invitată: dna. Simona Ilie, sociolog (Institutul pentru
Cercetarea Calităţii Vieţii).
Desfăşurarea întâlnirii:
Obiectiv 1 - Moderatorul întâlnirii, Mariana Niţelea (CDD), a deschis prima întâlnire a GNdL. A
prezentat agenda şi obiectivele întâlnirii invitând membrii acesteia: reprezentanţii AMURT,
AMURTEL, Maia, AFI PROFAMILIA, ai Centrului Educaţia 2000+, Centrului pentru Jurnalism
Independent, Centrului pentru Dezvoltare Democratică să se prezinte prin prisma activităţii lor de
educaţie a adulţilor din grupurile vulnerable desfăşurate în cadrul ONG-ului în care activează. A
fost invitată să se prezinte şi dna. Simona Ilie (economist, doctor în sociologie), invitată la lucrările
GNdL pentru activitatea desfăşurată în domeniul grupurilor vulnerabile şi pentru interesul
manifestat pentru activitatea proiectului.
Moderatorul a prezentat rezultatele evaluării întâlnirii anterioare, oferind informaţiile solicitate de
participanţi în cadrul chestionarelor de evaluare: elaborarea Manualului, metodologia de lucru in
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proiect, modelul de bune practici. De asemenea, a precizat faptul că în funcţie de comentariile
participanţilor regăsite în chestionare se va modela conţinutul întâlnirii următoare pentru a se putea
răspunde mai bine interesului membrilor GNdL.
Obiectiv 2: au fost prezentate următoarele proiecte de educaţie a adulţilor din grupuri vulnerabile în
favoarea includerii acestora în câmpul muncii:
1. Proiectul Centrului Educaţia 2000+ (CEDU) „Parteneriat pentru Educaţie! Granturi pentru Scoli
în Dificultate” (grup ţintă: tineri elevi cu cerinţe educaţionale speciale/elevi aflaţi în situaţie de
risc de abandon şcolar din sistemul de educaţie preuniversitar). Sorin Coman a prezentat
obiectivele, bugetul, finanţatorul, activităţile, rezultatele obţinute şi perspectivele de continuare
ale proiectului.
Au fost discutate: criteriile de selecţie a proiectelor câştigătoare, cum s-a făcut monitorizarea
atingerii obiectivelor proiectului CEDU. Pentru a se cunoaşte impactul proiectului CEDU prin
perspectiva interesului proiectului Grundtvig a fost rugat Sorin să trimită şcolilor participante
următoarele întrebări: Ce schimbări notabile s-au produs în viaţa elevilor, privitor la
performanţa elevilor sau în şcoală (mod de abordare a activităţilor cu elevii, ca management
etc.); 2. Consideraţi că activităţile proiectului au avut ca efect creşterea interesului elevilor pt
anumite calificări sau domenii de muncă?, răspunsurile urmând să fie discutate în GNdL.
Bune practici discutate: folosirea educaţiei timpurii pentru creşterea gradului de integrare în
piaţa muncii a viitorilor adulţi, au fost susţinute prin granturi proiecte care reflectau necesităţile
locale (proiect la firul ierbii), au fost făcute cursuri de management de proiect pentru a
răspunde necesităţilor locale, implicarea partenerilor locali în proiectele care au primit granturi.
2. Programul CJI: „Programul de Pregătire Jurnalistică pentru tinerii romi” (grup ţintă: tineri romi).
Mihaela Danga a prezentat obiectivele programului, durata, activităţile şi rezultatele proiectului.
Discuţiile au subliniat faptul că acest program, chiar dacă nu a urmărit explicit integrarea pe
piaţa muncii, prin rezultatele obţinute reprezintă un exemplu de succes pentru angajarea
tinerilor romi în redacţiile de presă şi implicarea lor în domeniul jurnalismului (crearea Asociaţiei
Jurnaliştilor Romi).
Bune practici discutate: ca şi proiectul anterior a fost făcută o selecţie a „beneficiarilor adulţi” ai
proiectului urmată de cursurile de educaţie a adulţilor şi un număr de ore de practică.
3. Proiectul AFI PROFAMILIA „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului
social al femeilor vulnerabile”, proiect POSDRU/84/6.1/S/53513 (grup ţintă: femei victime ale
violenţei). Marcela Dumitrescu a făcut prezentarea activităţii asociaţiei AFI PROFAMILIA şi a
acestui proiect complex finanţat prin fondurile structurale (FSE/POSDRU): obiective, grupuri
ţintă, activităţi integrate (educaţia adulţilor în domeniul economiei sociale, inclusiv a femeilor
victime ale violenţei), rezultate, sustenabilitate (activitatea cooperativelor).
Un interes deosebit a fost acordat de participanţi acelor activităţi care după cursurile de
pregătire au prevăzut angajarea femeilor victime ale violenţei (centrul de resurse, centrele de
suport pentru economia socială şi cooperativele/intreprinderile sociale).
Bune practici discutate: modelul integrat de acţiune prevăzut de proiect (identificarea nevoii de
forţă de muncă şi a meseriilor necesare, elaborarea programului educaţional, crearea locurilor
de muncă în întreprinderi auto-sustenabile), realizarea studiilor privind ocupaţiile pentru care
există cereri de angajare în regiunile în care proiectul s-a desfăşurat, privind nevoia de
pregătire a femeilor victime, privind finanţările existente; elaborarea unei curricule specializate
pt acest grup vulnerabil bazat pe studiile anterioare, crearea cooperativelor şi susţinerea
angajatelor în desfăşurarea activităţilor lor.
Concluziile întâlnirii:
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A fost identificat un element comun al tuturor proiectelor: urmarea după cursurile de
educaţie a adulţilor a unei activităţi de practică obligatorie în domeniul în care a fost făcută
pregătirea;
A fost subliniat impactul mare al proiectelor pt jurnalişti şi femei victime ale violenţei în ce
priveşte incluziunea în piaţa muncii a respectivelor grupuri vulnerabile;
S-a propus ca în întâlnirea următoare să fie prezentat proiectul ARCA de integrare a
refugiaţilor.

Intâlnirea s-a încheiat prin completarea chestionarului de evaluare a întâlnirii de către participanţi.

Raport realizat de Mariana Niţelea.
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