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Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
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Activitati desfasurate in cadrul SA7.1 "Grupurile marginalizate si incluziunea
sociala" - Workshop-uri si campanii de promovare a incluziunii sociale, in perioada
01.03.2018 - 31.05.2018, proiect: Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ
si eficient, POCU/18/4/1/ 101899
Societatea S.C. MIDAS HEON GROUP S.R.L
in calitate Furnizor externalizat, a organizat un
workshop, in perioada 26.04.2018 –
29.04.2018, cu tema „Grupurile marginalizate
si incluziunea sociala”. Workshopul a fost
organizat la Hotel Craiasca, str. Unirii, nr 7,
Ocna Sugatag, jud. Maramures, conform
conditiilor stabilite de Furnizorul externalizat si
Comuna Coltau, in prealabil. La Workshop au
participat 71 de persoane, membrii ai grupului
tinta din Comuna Coltau. Workshopul pe
aceasta tema a vizat cunoasterea de catre participanti a unor metode si modalitati de integrare in
societate, cresterea accesului pe piata muncii prin promovarea avantajelor angajarii de persoane din
grupuri defavorizate, precum si evaluarea actiunilor implementate la nivel national in aceasta sfera.
Tema workshopului a fost impartita pe 5 mari capitole, si anume :
a)
„Comunitatile rome marginalizate – directii de abordare”
b)
„Incluziunea sociala”
c)
„Factori cauzatori/predispozitionali ai excluziunii sociale la romi”
d)
„Forme ale excluziunii romilor pe piata muncii”
e)
„Atitudini si comportamente combatute in societatea incluziva”
Persoanele din grupul tinta prezente la workshop s-au implicat activ in desfasurarea activitatilor.
Cele 71 de persoane au fost impartite pe grupe de lucru. Acestea au colaborat excelent atat pe
orizontala cat si pe verticala. Atmosfera in care s-a desfasurat worksopul a fost foarte buna. S-a
remarcat dorinta de implicare si de recunoastere, dar si cea de insusire a noilor cunostinte.
Participantii au demonstrat o atitudine proactiva si constructiva. S-a observat interesul si dorinta de
invatare, prin participarea activa la jocurile de rol si la activitatile practice propuse pe parcursul
programului de workshop. Interactivitatea si faciliatea cu care au comunicat, au demonstrat o buna
relationare si cunoastere reciproca, dar si respectul fata de celalalt. De asemenea, participantii si-au
aratat disponibilitatea de a participa la sesiuni viitoare de lucru, in care sa fie analizate rezultatele
obtinute dupa implementarea cunostintelor si tehnicilor acumulate in cadrul primei teme.
Workshopul a contribuit la cresterea nivelului de trai si incluziune sociala a grupurilor vulnerabile
din comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma prin masuri integrate de educatie
pentru copii, calificare pentru adulti, integrare pe piata muncii, locuire, antreprenoriat si asistenta
sociala si medicala.

