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Proiect de integrare a romilor pe piața muncii: 40 de romi și familiile lor vor avea
șansa unui trai decent


40 de persoane de etnie romă pregătite să intre pe piața muncii: 15 persoane vor fi angajate în
structuri ale economiei sociale și 25 vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională.

București, 25 noiembrie 2014 – Fundația EMMA împreună cu partenerii săi, Asociaţia Investitorilor
pe Piaţa de Capital şi Profi Elements SRL, anunţă lansarea unui proiect care va genera 15 noi locuri
de muncă pentru persoanele de etnie romă din regiunea Sud Muntenia şi va pregăti 25 de persoane
pentru angajare, prin acţiuni de consiliere și orientare profesională.
Populația de etnie romă are o rată de inactivitate mai mare de 75%, astfel încât poate fi considerată o sursă
importantă de potențial neutilizat. O soluție pentru aceștia o reprezintă posibilitatea de a-și îmbunătăți
nivelul educațional, de a-și identifica aptitudinile potențiale, de a-și utiliza și formaliza abilitățile
profesionale în vederea îmbunătățirii standardelor de viață, fără amenințarea discriminării.
Prin intermediul proiectului „Dezvoltarea potenţialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea
Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale” – POSDRU/168/6.1/G144552,
Fundația EMMA şi partenerii săi îşi propun creșterea adaptabilității pe piața muncii a persoanelor de etnie
romă și dezvoltarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit, pentru a ajuta persoanele excluse social
să se integreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale sau chiar în economia formală. Astfel, în
cadrul proiectului, 40 de persoane de etnie romă vor beneficia de sesiuni de formare profesională în
domenii precum întreținerea spațiilor verzi și curățenie la domiciliu sau colectarea selectivă a
deșeurilor. Dintre participanţi, 15 vor fi angajaţi în structuri ale economiei sociale și 25 vor beneficia
de consiliere și orientare profesională.
Pe termen lung, proiectul își propune să ofere acces la programe de instruire și consiliere profesională, să
stabilească o serie de parteneriate care să genereze noi oportunități de ocupare a grupurilor vulnerabile și să
înființeze noi întreprinderi sociale care, și după finalizarea proiectului, să faciliteze accesul grupurilor
defavorizate la activități ce le pot asigura un loc stabil într-o societate economică.
În plus, Fundația va dezvolta un parteneriat local cu entități publice și private, profit și non-profit,
implicate în furnizarea soluțiilor pentru problemele persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile, cu
scopul de a contribui la promovarea și consolidarea unei societăți incluzive și coezive care să genereze noi
oportunități de ocupare și bunăstare.

Totodată, beneficiarii proiectului și nu numai aceştia vor avea acces la un portal online care va pune la
dispoziția persoanelor din grupurile dezavantajate informații privind locuri de muncă disponibile
sau alte oportunități de dezvoltare personală.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Durata de implementare a acestuia este de 12 luni, iar valoarea totală
eligibilă a contractului este de 2.192.500 lei.
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