Proiect Grundtvig ID naţional GRU-12-P-LP-89-B-ES
Titlu proiect: Managementul Integrării pe Piaţa Muncii (Manage Labor Integration)
Intâlnirea Grupului Naţional de Lucru (GNdL)
- raport întâlnire Data: 20 ianuarie 2014, orele 12.30 – 17.30
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. Identificarea bunelor practici de educatie a adulţilor din proiectele partenerilor din Spania,
Italia şi Germania, prezentate în Valladolid (Spania, 26-29.09.2013), ce pot fi însuşite de
către organizaţiile din GNdL din România (continuarea discutiei din 26.11.2013);
2. Discutarea analizei comparative a celor 5 proiecte româneşti prezentate de GNdL România
la mobilitatea din Valladolid;
3. Organizarea mobilităţii din România (sâmbătă 8 – marţi 11 februarie 2014).
Participanţi
Reprezentanţi ai următoarelor organizaţii neguvernamentale: AMURTEL, CJI, AMURT şi ai
CDD.
Desfăşurarea întâlnirii:
Moderatorul întâlnirii, Mariana Nitelea, a trecut în revistă rezultatele chestionarelor de evaluare
a întâlnirii din 26 noi. 2013 şi, cu ajutorul celorlalti membri GNdL s-a răspuns solicitărilor de
informaţii.
Obiectiv 1
Avându-se în vedere cunoasterea de către membrii GNdL a prezentărilor de bune practici
făcute de colegii din Spania, Italia şi Germania s-a considerat că nu mai este necesară trecerea
în revistă a acestora şi s-a trecut direct la identificarea elementelor ce pot fi transferate în ţara
noastră şi pot fi preluate de organizaţiile din grup:
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-

Metodele non-formale pentru prevenirea consumului de droguri utilizate de organizaţia
Arbeiter Samariter Bund (ASB) sunt folositoare organizaţiilor AMURT şi AMURTEL;

-

Modelul integrat de servicii educaţionale şi sociale pe care Scoala Vocaţională din Suhl
îl utilizează pentru creşterea competenţelor elevilor săi: relaţionarea cu actorii din
comunitate pentru realizarea orelor de practică, relaţionarea cu alte şcoli din străinătate
pentru îmbunătăţirea programelor educative;

-

Cursul de gătit pentru integrarea socială a persoanelor in risc de excluziune
(Fraueninitiative Suhl) ce poate fi folosită de AMURT şi AMURTEL;

-

Ideea Consortiului de Pescuit din Mazara del Vallo care aduce impreună persoane din
sfere diferite de activitate favorizând interacţiunea acestora inclusiv în zone de conflict
pentru a combate situaţia de risc în care se găsesc;

-

Decizia autorităţilor din Italia de a pune la dispoziţia comunităţilor bunurile confiscate de
la mafia. O posibilă campanile de advocacy poate fi construită de membri GNdL pentru
determinarea autorităţilor româneşti să direcţioneze un % din averile confiscate către
bugetul Ministerului Muncii pt a suplimenta subvenţiile acordate grupurilor vulnerabile;

-

Preluarea bunei practici folosite de Agenţia de Inovare şi Dezvoltare din Valladolid care
susţine financiar proiecte de inserţie a persoanelor vulnerabile şi transformarea ei de
către CEDU într-un program de granturi pentru ONG-urile care oferă formare şi integrare
pe piaţa muncii grupurilor dezavantajate (idee transmisă prin email).

Obiectiv 2:
Pentru cele 5 proiecte româneşti de bune practici selectate de GNdL, fiecare membru GNdL a
făcut analiza proiectului propriu, (in limba engleză) utilizând criteriile primite de la partenerul
spaniol (Iulia/Gradina Socială, Mihaela/Proiect romi, Marcela/proiect femei victime ale violentei,
Sorin/Partenriatpentru Educatie). CDD a centralizat cele 5 analize de proiect, le-a coroborat şi a
elaborat analiza comparativă a proiectelor româneşti tot în limba engleză, utilizând aceleaşi
criterii oferite de colegii spanioli.
Propunerea de analiză comparativă a fost dezbătută în cadrul întâlnirii şi:
- i s-au adus completări pentru nuanţarea anumitor idei;
- s-au dezbătut criterii care au fost inţelese diferit (punctul 4 de exemplu) pentru a face
analiza mai relevanta;
- s-a constatat ca sunt criterii care se suprapun partial (1.3 cu 5.1 de exemplu).
S-a stabilit ca diferentele de înţelegere a criteriilor să fie lămurite cu partenerul spaniol,
răspunsurile la criteriile care se suprapun sa fie făcute in aşa fel incat sa pună in valoare diferite
bune practici ale proiectelor, să fie transmisă analiza comparativă colegilor transnaţionali si
completata, daca este cazul, dupa primirea feedback-ului de la partenerul spaniol.
Obiectiv 3
Mobilitatea din România va avea loc între sâmbătă 8 şi marţi 11 februarie 2014 (sosire sambata
8 febr. şi plecare marti 11 febr.).
Pentru 9 si 10 febr. sunt planificate următoarele activităţi ce vor avea loc in limba engleza:
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Ziua 1:
- workshop „Integrarea Romilor pe Piaţa Forţei de Muncă/Labour Integration of Roma
People” – invitati: organizaţia Romano Butik (proiecte de integrare a romilor), AMURTEL
(proiect educatie pentru combaterea prejudecătilor impotriva romilor), jurnalişti finalişti ai
programului CJI „Roma Internship Programme” + vizita la sediul Muzeului Culturii
Romilor din str. Sabareni (daca vremea va permite deplasarea) – responsabil Mariana
Nitelea/CDD cu ajutorul Iuliei/AMURTEL si Mihaelei/CJI;
- prezentarea proiectelor AMURT si AMURTEL de integrare în campul muncii a tinerilor in
situatie de risc de excluziune sociala la sediul Centrului Morningstar din str. Almasului 16
– responsabil Elena Oncia/AMURT;
- vizita de studiu la Clubului Tinerilor Migranţi, proiect al ARCA-FRRM, str. Austrului 23,
tel: (00 4)021 3527357, (00 4)021 3527358 – responsabil Razvan Samoila/ARCA;
- program cultural (vizita in centrul istoric al orasului, etc.).
Ziua 2:
- prezentarea analizelor comparative din Spania, Italia, Germania si Romania si
discutarea acestora – responsabil coordonatorii transnationali din GE, SP, RO şi IT;
- prezentarea structurii si elaborarii Manualului de bune practici – responsabil
coordonatorul de proiect din SP;
- prezentarea responsabilităţii sociale a ONG-urilor (proiect Societal) – responsabil
Valentina/CDD sau reprezentant Societal;
In functie de vreme, prezentarile proiectelor vor putea fi facute la sediul ONG-urilor menţionate
sau in sala de intalniri a Hotelului Opera.
Materiale de prezentat:
- un film scurt despre Bucuresti va fi cautat – Valentina / CDD
- un film scurt despre comunitatile romilor va fi prezentat – Mihaela / CJI
Raport realizat de Mariana Niţelea.
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