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NOTA DE FUNDAMENTARE

privind derularea Proiectului ,,Calificarea meseriagilor tradilionali romi" , finanlat prin Programul
Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, DMI 6,2

Direclia Generald de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului lalomila in parteneriat cu SCK
Consulting Management and Coordination S.R.L. gi Asocialia Romano Butiq, igi propune sd
deruleze proiectul "Calificarea meseriagibrtradilionali romi", lD - 124568, finanlat prin Programul
Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Cererea de propuneri de
proiecte nr.118, DMI 6.2 -'imbundtdlirea accesului gi a participarii grupurilor vulnerabile pe pia{a
muncii"

, Proiectul se adreseazi populaliei de etnie romi din jude! gi are drept obiective: asigurarea
facilitdrii accesului pe cAmpul muncii pentru 205 de persoane, prinh-un program personalizat de
consiliere pe baza nevoilor gi a potenlialului acestora; realizarea unor programe de formare
acreditate ANC, in conformitate cu meseriile cerute pe piafd, care sd asigure certificare in calificdri
de bazd gi competente necesare pe piala muncii pentru cel putin 175 de persoane; asigurarea
mdsurilor de acompaniere gi sprijin pentru familii, acolo unde acestea sunt identificate ca necesare
in procesul de consiliere; diminuarea stereotipurilor fali de etnia romd la angajare printr-o campanie
de comunicare cdtre angajatori, angajali gi societatea civil6, care va informa 500 de persoane.
Atingerea acestor obiective va avea ca efect asigurarea accesului gi a participdrii persoanelor de
etnie romd din regiunea lalomila in cAmpul muncii, gi implicit cregterea gansei acestora de a avea o
viald mai bund atdt pentru ei, cit gi pentru generaliile viitoare,

In calitate de principal furnizor de servicii sociale gi de institulie care protejeazd persoanele
aflate in situalie de risc din jude!, DGASPC lalomila igi propune prin acest proiect sd vind in
intimpinarea realizirii obiectivelor cuprinse in documentele strategice de dezvoltare de la nivel
nalional gi regional din domeniul dezvoltdrii resurselor umane, ocupdrii fo(ei de muncd gi incluziunii
sociale, gi anume: Planul Nalional de Dezvoltare 2007-2013, Planul de Dezvoltare Regional5
20A7-2013 - Regiunea Sud Muntenia, Planului Regional de Acliune pentru Ocuparea.Fo(ei de
Muncd gi lncluziune Sociald din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (PRAO 2009 - 2013), etc, In
plus, acest proiect rdspunde gi unei nevoi existente la nivelul judelului, relevatd de datele ultimului
recensdmdnt, conform c6ruia s-a inregistrat o cregtere a ponderii populaliei de etnie romi la nivelul
judelului lalomila, de la 4,110/o,in anul 2002, la 5,56% in anul 2011, Printre problemele cu care se
confrunta aceastd populalie, conform Strategiei Guvernului de Incluziune a Cetd{enilor Romani
Apa(inand Minoritilii Romilor - 2012 - 2020, sunt cele referitoare la nivelul scdzut de educafie,
doar 21o/o dintre copiii apa(indnd minoritdlii romilor de varsta cuprinsd intre 15-18 ani fiind incd



elevi, gradul redus de ocupare, doar 19% dintre bdrbalii romi gi 11% dintre femeile rome avdnd
statut de angajali gi atitudinea de respingere gi discriminare in ceea ce privegte accesul la serviciile
publice gi piala muncii, Aceste probleme se int6lnesc Ai in comunitdlile de romi din judelul lalomifa,
care din cauza lipsei educaliei gi a calificdriiintr-o meserie sunt de multe ori determinali sd comitd o
serie de infracliuni sau sd piriseasci lara in cdutarea unor activitali mai mult sau mai pulin legale
care sd-i ajute s6-gi intrelind familiile. Stereotipurile negative gi prejudecalile fald de romi au dus 9i
la o insuficienta dezvoltare de proiecte pentru acest grup finta, instituliile gi ONG-urile din jude!
considerand cd este ,,dificil" de lucrat cu aceastd categorie de populatie, care continua si reprezinte
un grup vulnerabil, in special din punct de vedere al atitudinii fala de educalie gi formare
profesionali. Copii persoanelor implicate in proiect vor avea in mediul apropiat un exemplu de
succes de angajare, ceea ce va genera un scenariu mai pozitiv de viald gi un interes mai mare fafd
de educalie gi angajare. Problematica Roma este un cerc vicios intre saracie, care genereazd lipsa
accesului la educafie, care genereaza lipsa accesului la un loc de muncd, care genereaza sdrdcie gi
mai mare, care genereazd stereotipuri gi discriminare, care inrdddcineaza barierele de acces.

Intreruperea acestui cerc vicios 9i schimbarea in rdndul minoritafii rome din judelul lalomila
va fi posibild prin implementarea urmdtoarelor activitdli:
' Activitdli de management, echipa de management cuprinzdnd: manager de proiect, responsabil

financiar, expert contabil, secretar, consilier juridic, asistent proiect, persoand responsabila cu
intre{inerea lT gi pagind web, suma alocata acestei activitali fiind de 313,651,00 lei.

. Achizitionarea bunurilor gi serviciilor necesare derularii proiectului, suma alocatd acestei
activitdli fiind de 7411, 50 lei

' Informare 9i publicitate - se vor organiza trei conferinle de presd (una la deschiderea
proiectului, una la debutul cursurilor de calificare gi una la inchidere), va fi creatd o pagina web
a proiectului, se vor realiza materiale publicitare (afige, fluturagi, roll-up, banner, materiale
personalizate) gi se vor da comunicate de presi la debutul proiectului gi finalul acestuia, suma
alocatd fiind de 67,203,50 lei
ldentificare gi recrutare grup linta, bugetul alocat fiind de 73.79b,50 lei
Consiliere 9i dezvoltarea ofertelor individualizate de formare profesionald (organizarea de
intdlniri cu persoanele recrutate in cadrul proiectului; evaluarea pregatirii, resurselor gi a nevoilor
de formare ale acestora; indrumarea cdtre cursurile oferite in cadrul proiectului sau cdtre alte
cursuri relevante pentru profilul, situalia gi aspirafiile individuale; consilierea post formare a
persoanelor participante la cursurile prevdzute in proiect, bugetul alocat pentru aceastd
activitate fiind de 46,376, 64 lei
Formare profesionald - se vor organiza urmdtoarele cursuri de calificare: curs de calificare nivel
unu "Confecfioner construclii metalice" pentru 40 persoane, curs de calificare nivel unu "spoitor-
cositor" pentru 40 persoane, curs de calificare nivel unu "Lucrdtor in prelucrdri la cald" pentru 40
persoane, curs de calificare nivel unu "Tinichigiu-carosier" pentru 40 persoane, curs de calificare
nivel unu,,Babysitter", pentru 15 de persoane, curs de calificare nivel unu,,ingrijitor bdtrAni",
pentru 15 de persoane, curs de calificare nivel unu "Agent de curdlenie clSdiri gi mijloace de
transport", pentru 15 persoane, in plus va fi organizat un curs complementar in antreprenoriat
social cu accent pe utilizarea TlC, autorizat ANC, pentru 15 persoane, suma alocatd acestei
activitati fiind de 1 .071.596,50 lei.
Acompaniere pentru membrii de familie aflali in ingrijire, asigurarea ingrijirii copiilor parinlilor pe
durata participarii la programele de formare in cadrul serviciilor DGASPC, bugetul alocat acestei
activititifiind de 77.211,50 lei (servicii de catering pentru copiii aflaliin ingrijire).
Campanie antidiscriminare in scopul schimbarii atitudinii sociale privind romii gi egalitatea de
ganse (dezbateri cu autoritdli, organizalii relevante la nivel localgi regionalgi presa locala gi/sau
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regionala, organizare seminar cu 15 participanli pentru reprezentanli ai autoritSlilor locale,
societate civil5, lideri locali formali gi informali pentru constituirea unui grup de sprijin pentru
comunita{ile vizate in proiect), suma alocatd fiind de 45.028,50 lei

. Medierea relaliilor dintre participanlii la cursurile de formare gi poten{iali angajatori (organizarea
de intAlniri intre angajatori gi grupul lintd inclus in proiect in vederea facilitdrii ocupirii acestora),
bugetul alocat acestei activitdli fiind de 95.948,64 lei,

Valoarea total5 eligibila a proiectului, insumand sumele alocate pentru fiecare activitate,
este de 1.798.218 lei, din care valoarea finanldrii nerambursabile eligibile este de 1.762,253,64lei,
iar contribulia DGASPC de 35.964,36 lei. Din suma de 1.762.253,64 lei, reprezentAnd valoarea
finanlarii nerambursabile, DGASPC lalomila ii este alocat pentru implementarea proiectului un
buget de 1.231 .719,64lei, Partenerului 1 un buget de 409,535,00 lei, iar celui de-al doilea partener
un buget de 120,999,00 lei .

Proiectul se va derula pe o perioadS de22 de luni gi va avea ca rezultate organizarea a trei
conferinte de presi (una de deschidere proiect, una de lansare cursuri 9i una de inchidere proiect),
calificarea unui numdr de 205 de persoane, consilierea/orientarea profesionald a unui numar de 205
de persoane, formarea unui numdrde 15 persoanein antreprenoriatsocial, organizarea cel pu{in a
unei dezbateri cu autoritdli, societate civild 9i presa, constituirea unui grup de sprijin, organizarea a
doua intdlniri intre angajatori gi grupul finta, realizarea unei pagini web a proiectului, acompanierea
a cel pulin 40 de membrii ai familii lor cursanlilor (familii monoparentale gi/sau familii cu mai mult de
2 copii), vizionarea gratuitd a cel pulin 4 filme cu mesaje anti-discriminare gi de promovare a
egalitSlii de ganse in randul grupurilor vulnerabile, includerea unui numdr de 260 de per$oane
apar{inAnd grupului l intain proiect, participarea unui numar de220 de persoane la cursuri, din care
cel pulin 175 persoane de etnie romi vorficertificate.

Avand in vedere impactul proiectului asupra populaliei de etnie roma din jude!gi valoarea
finanlarii nerambursabile oblinute pentru derularea acestuia, vd rugam sa aproba{i implementarea
acestui proiect gi alocarea sumei de 35,964,36 lei din bugetul local pentru sus{inerea acestuia.

Cu stimd,

Director General,
Prof. Paul Marcu
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