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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
01.05.2019 - 30.06.2019, proiect: Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ
si eficient, POCU/18/4/1/ 101899

In perioada 02.05.2019-05.05.2019 s-a desfasurat completarea workshopului cu tema "Grupurile
marginalizate si incluziunea sociala", atelierul 2.
La acest workshop au participat 3 persoane.
Workshopul pe aceasta tema a vizat cunoasterea de catre participant 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”
Fiecare capitol a fost abordat prin urmatorii pasi:
Definirea conceptului (de ex.: „ce inseamna incluziuna sociala?”);
Identificarea provocarilor specifice actuale ale comunitatii din aceasta perspectiva (lucru
pe echipe);
Definirea obiectivului dorit, a participantilor actori si responsabili, atat la nivel
administrativ local cat si al comunitatii in sine;
Gasirea solutiilor pentru a parcurge drumul de la situatia actuala la perspectiva dorita,
intr-un interval de timp estimat;
Definirea obstacolelor in calea realizarii obiectivului dorit;
Modalitati creative de depasire a obstacolelor.

Fiecare echipa a prezentat prin intermediul unui purtator de cuvant atat aspectele obiectivului dorit
cat si propria viziune si modalitatile practice prin care ea poate fi indeplinita.
Primul obiectiv al workshopului a fost „Cunoasterea de catre persoanele participante a
unor metode si modalitati de integrare in societate” si a urmarit activitatile:
Discutii si prezentari pe tema „Dezvoltarea si integrarea – dependenta – independenta –
interdependenta”
Analiza dezvoltarii profesionale continue si beneficiile ei;
Explicarea construirii unui CV cu impartasirea bunelor practici;
Jocurile de rol ce au simulat discutia intre candidat si angajator;
Preentarea si explicarea conceptului de „responsabilitate sociala”, cu implicare si
voluntariat in viata comunitatii;
Discutii pe tema evolutiei de la individ – grup – echipa;
Al doilea obiectiv al workshopului a fost „cresterea accesului pe piata muncii prin promovarea
avantajelor angajarii de persoane din grupuri defavorizate”.

