CONFERINȚĂ DE LANSARE
22 ianuarie 2015, Oradea, Hotel Ramada

Date generale
-

-

-

Obiectiv: dezvoltarea economiei sociale locale ca model de dezvoltare locală durabilă și
inclusivă la nivelul a șase comune din județele Bihor, Covasna, Harghita și Sălaj, în vederea
incluziunii sociale și creșterii șanselor de integrare și mentinere pe piața muncii a persoanelor
de etnie romă.
Lider de parteneriat: Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România
Parteneri:
- Comuna Diosig (jud. Bihor)
- Comuna Lugașu de Jos (jud. Bihor)
- Comuna Crasna (jud. Sălaj)
- Comuna Bățani (jud. Covansa)
- Comuna Vâlcele (jud. Covasna)
- Comuna Atid (jud. Hatghita)
Grup țintă: 180 de persoane de etnie romă, 30 de persoană/comună
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3 767 530 lei
Durata implementării: 12 luni (15 octombrie 2014 – 15 octombrie 2015)

Motivația noastră
•

Conform rezultatelor recensământului din 2011 romii din România reprezintă 3% din totalul
populației. Declararea afilierii etnice este o opțiune personală, acest procent nu este conform
cu realitatea în mod neapărat. Comisia Europeană a estimat un număr mediu al romilor din
România de 1.850.000 de persoane, adică peste 8% din populația totală a țării.

•

În comunele implicate în proiect majoritatea localnicilor de etnie romă nu lucrează, iar
această situație atrage după sine alte probleme care se leagă de cele mai importante domenii
ale vieții, de la starea de sănătate până la condițiile de locuit și gradul de integrare socială.

•

Suntem convinși că, contrar stereotipiei, romii nu sunt leneși din naștere. Prin acest proiect
propunem să sprijinim acest grup exclus social în motivarea integrării pe piața muncii, în
căutarea, obținerea și menținerea unui loc de muncă, deoarece credem, că a munci este
dreptul și obligația tuturor.

•

În colaborare cu APL propunem ca soluție dezvoltarea economiei sociale locale, pentru că
aceasta constituie un nivel superior al dezvoltării antreprenoriale, unde nu se realizează doar
profit, ci se creează încredere, respect, incluziune și o rază de speranță pentru comunitățile
cele mai afectate de excluziunea socială.

Ce s-a realizat până acum în cadrul proiectului?
•

Au avut loc 6 evenimente de informare în cele 6 comune țintă în vederea recrutării grupului
țintă (GT), rezultând în implicarea în proiect a 180 de persoane de etnie romă, câte 30 din
fiecare comună.

•

S-au realizat activitățile de informare și consiliere profesională pentru cele 180 de persoane
din GT.

•

În fiecare comună implicată s-a înființat câte o structură de economie socială (SES), în cadrul
cărora au fost angajați câte 4 persoane de din grupul țintă.

•

În ianuarie s-a lansat activitatea de mediere pe piața muncii pentru acele 156 de persoane din
GT care nu au obținut un loc de muncă în cadrul întreprinderilor sociale.

•

În cadrul activităților de informare și publicitate s-au realizat materiale de promovare (roll-upuri, mape, pixuri și coli cu antet), materiale de informare (pliant bilingv, broșură bilingvă) și
pagina oficială bilingvă a proiectului.

Ce se va realiza în perioada următoare?
•

Noile întreprinderi sociale vor desfășura activități de producție și de lucrări conform planurilor
de afaceri preliminare.

•

Vor avea loc activități de integrare la locul de muncă pentru persoanele angajate cu sprijinul
experților de integrare și a mentorilor contractați de SES.

•

Vor avea loc activități de sprijin pentru întreprinderile sociale, rezultând în planuri de afaceri
detaliate și strategii de marketing, ale căror implementare va fi monitorizată de experți de
dezvoltare antreprenorială contractați de SES. Vor fi realizate materiale publicitare, inclusiv
pagini web pentru noile întreprinderi sociale.

•

Vor fi realizate 24 clipuri video ”Povestea mea” pentru prezentarea rutei de progres a
persoanelor angajate și 6 clipuri video pentru prezentarea noilor întreprinderi.

•

În ultimele 4 luni ale implementării proiectului va avea loc o campanie de promovare a
oportunităților oferite de economia socială, incluzând câte 3 evenimente în cele două regiuni
vizate (Nord-Vest și Centru).

Ce trebuie să știm despre noile SES?
•

Întreprindere socială = întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență
socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii săi;
funcționează pe piață furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își
utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale.

•

Întreprinderile sociale vor fi înființate de către APL ale comunelor vizate.

•

Domeniu de activitate: montare pavaje din beton, amenajare/demolare suprafețe betonate,
aplicare tencuieli mecanizate premixate și execuție racorduri la rețeaua de apă/canalizare. În
plus întreprinderea din Crasna va produce și va monta pavaje.

•

Fiecare dintre cele 6 întreprinderi sociale vor avea 5 angajați: 1 administrator și 4 lucrători.

•

Contractul individual de muncă al lucrătorilor va avea o durată de 24 de luni, salariul pentru
primele 9 luni este cofinanțat din Fondul Social prin POSDRU 2007-2013 și de Guvernul
României, în timp de salariile pentru următoarele 15 luni vor fi asigrate din venituri ale SES și
din surse alocate de autoritățile publice locale.

Cum se ține cont de principiul egalității de șanse?
•

Grupul țintă al proiectului este constituit din 180 de persoane de etnie romă.

•

Punem accent pe oferirea de sprijin pentru femeile rome în încercările lor de a obține
un loc de muncă, astfel 50% din grupul țintă sunt femei de etnie romă.

•

Pe parcursul implementării proiectului nu sunt acceptabile comportamente de
excludere și de discriminare, asigurarea egalității de șanse este o cerință minimă.

•

Prin modelul de economie socială dezvoltată în cadrul proiectului transmitem către
celelalte comunități rurale mesajul responsabilității în ceea ce privește procesul de
integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, în special a comunităților rome.

•

Nu credem că romii sunt ”leneși din naștere”. În schimb credem că soluția este aceea
de a le oferi sprijin în obținerea și menținerea locului de muncă!

Mulțumesc pentru atenție!
Gábor NAGY
manager de proiect
nagy.gabor@rove.ro

Întocmit de:
Ildiko Bagoly, expert informare si publicitate

“Solicitat rambursare FSE -POSDRU/168/6.1/S/143853”

