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CU PERSOANELE VULNERABILE”
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I.Profilul participanţilor:
La seminar au participat 48 reprezentanţi de la 21 organizaţii care furnizează servicii
sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, inclusiv reprezentanţii Universităţii „1 Decembrie
1918” Alba Iulia.
Organizaţiile reprezentate în cadrul seminarului au fost din ambele regiuni care
formează aria proiectului: Regiunea Centru şi Regiunea de Nord-Vest. A fost mai puţin
reprezentată regiunea de Nord-Vest din cauza apariţiei unor oportunităţi de proiecte pentru
unele organizaţii partenere. S-a reiterat însă din partea acestora ideea implicării strânse în
activitatea reţelei parteneriale.

II. Obiectivele seminarului
Seminarul a avut ca scop dezbaterea modalităţilor de identificare şi dezvoltare a
oportunităţilor de ocupare şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile utilizându-se în acest
sens 3 tipuri de activităţi (instrumente):
1. Comunicarea studiilor şi cercetărilor în domeniu realizate de membrii Grupului de
lucru al proiectului;
2. Dezbaterea concluziilor studiilor şi formularea de recomandări asupra bunelor practici
în domeniul ocupării grupurilor vulnerabile şi de realizare a unui volum de studii şi
cercetări;
3. Dezbaterea cu cei prezenţi a impactului şi dezvoltării activităţilor din proiect pentru
angajaţi şi grupuri vulnerabile.
II. Agenda seminarului
În deschiderea seminarului, dl. prof. univ.dr. ing. Ioan Ileană, manager proiect, a
definit stadiul actual de implementare al proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743:
“Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul
îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”, precum şi poziţia de „proiect de succes” atribuită
recent de OIR Centru şi autoritatea de management a POSDRU. S-a subliniat în cadrul

intervenţiei rolul activităţilor de formare, a celor de realizare a unor studii şi cercetări în
domeniul valorificării oportunităţilor de ocupare pentru grupurilor vulnerabile, precum şi
necesitatea dezvoltării reţelei parteneriale.

Foto 1: Prezentarea stadiului actual de implementare a proiectului
Responsabilul cu parteneriatele, dl. prof. univ.dr. ing. Moise Ioan Achim a argumentat
în intervenţia domniei sale valoarea activităţii de parteneriat, care şi în condiţiile actuale a
multiplicării constrângerilor (inclusiv de timp) şi riscurilor pentru furnizorii de servicii sociale
şi de ocupare, atrage participanţi de la numeroase şi importante organizaţii sociale.

Foto 2: Rolul reţelei parteneriale în creşterea calităţii în serviciile sociale şi de ocupare

În prezentarea sa dl. conf.univ.dr. ing. Mircea Rîşteiu s-a axat nu numai pe
caracterizarea situaţiei la zi în ceea ce priveşte seriile de cursuri, dar a reliefat şi metodologiile
riguros aplicate care au condus la succesul formării: metodologia de identificare a nevoilor şi
metodologiile de selecţie a cursanţilor, a trainerilor şi a experţilor în organizare.

Foto 3: Situaţia derulării cursurilor de formare
Partenerul din proiect Asociaţia Inceptus România din Cluj Napoca, a contribuit în
2012 la activităţile de formare prin cele 2 serii de cursuri desfăşurate în Cluj Napoca.
Prezentarea dlui Dorin Domuţa, preşedintele Asociaţiei, a fost centrată pe rezultatele
activităţii proprii de formare, dar şi pe factorii care au permis un fundament solid pentru
parteneriatul din proiect, în special cel legat de valorile comune ale organizaţiilor.

Foto 4: Prezentarea activităţii partenerului Inceptus România

Deoarece unul din elementele identificate ca şi cauză a succesului proiectului este şi
continua diversificare a instrumentelor de comunicare, intervenţia dlui Iulian Joldeş, expert
dezvoltare şi întreţinere site a pornit de la acele aspecte inovative care au facilitat transparenţa
şi buna informare prin intermediul site-ului www.incluziunesociala.ro. Au fost prezentate
modalităţile de comunicare în cadrul reţelei parteneriale, newsletterul cu apariţie semestrială,
instrumentele de comunicare pentru activităţile de formare şi cele pentru grupul de lucru.

Foto 5: Noi instrumente de comunicare şi informare în cadrul proiectului
Dna dr. Sorina Corman, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, expert al
grupului de lucru a prezentat rezultatele studiului calitativ despre oportunităţile de ocupare
pentru grupurile vulnerabile. Au fost intervievaţi 50 de reprezentanţi ale unor instituţii
publice, organizaţii neguvernamentale şi angajatori din judeţul Sibiu în special. Investigaţia sa derulat pe baza unei metodologii riguroase, a 3 ghiduri specifice de interviu şi a unei liste de
posibile instituţii studiate.
S-a subliniat faptul că metodologia şi ghidurile au fost realizate cu contribuţia
experţilor supervizare de la Universitatatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a Academiei Române
şi de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Ca rezultate ale cercetării au fost
sublinitate percepţiile destul de contradictorii asupra oportunităţilor de ocupare ale diverşilor
actori organizaţionali, aceste contradicţii fiind chiar mai accentuate în privinţa grupului
vulnerabil romi decât femei recent intrate în şomaj.
Prezentarea a mai adus în discuţie modul în care sunt asumate responsabilităţile în
domeniul ocupării femeilor roma. O afirmaţie care a suscitat discuţii asupra reprezentativităţii
rezultatelor studiilor a fost aceea că au fost reprezentanţi ai ONG-urilor care au apreciat în
cadrul interviului că responsabilitatea ocupării este mai degrabă în sarcina celor vulnerabili.

Foto 6: Prezentarea studiului „Oportunităţi de ocupare pentru grupurile vulnerabile”
Prezentarea dnei ing. Ileana Cireşica a fost direcţionată pe prezentarea unei
oportunităţi imediate pentru membrii reţelei parteneriale, respectiv apelul de proiecte 121
pentru granturi pe DMI 6.2. POSDRU. De la început s-a accentuat ideea că prezentarea se
adresează unui public deja informat, familiarizat cu aspectele generale ale cererilor de proiecte
POSDRU. S-au evidenţiat punctele tari şi punctele slabe, riscurile dar mai ales oportunităţile
pe care le aduc pentru o organizaţie publică proiectele POSDRU. S-au scos în relief acele
activităţi elegibile care ar putea fi dezvoltate uşor pe structura partenerială şi pe modelul
activităţilor din proiectul 49743. Ca soluţii generale pentru acest call s-a insistat pe 3 moduri
de organizare: parteneriatul, subcontractarea şi reţeaua PREOCUP din actualul proiect.

Foto 7: Oportunităţi actuale oferite de proiectele POSDRU

Dl. cercetător ştiinţfic de la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei
Române, dr. Mihnea Preotesi a privilegiat aşa cum a recunoscut chiar domnia sa în
prezentarea rezultatelor studiului „ Practicile profesionale ale furnizorilor de servicii sociale şi
de ocupare, la nivel de monitorizare,management de caz, informare, evaluare şi consiliere, în
vederea ocupării grupurilor vulnerabile”, vocea intervievaţilor. Metodologia studiului
calitativ s-a bazat pe mai multe ghiduri de interviu, finalizate prin supervizarea experţilor din
grupul de lucru, adresate cu precădere reprezentanţilor unor organizaţii din Bucureşti-Ilfov şi
Călăraşi, dar şi unor persoane din grupurile vulnerabile. Recomandările studiului acoperă
întreaga paletă de disfuncţionalităţi constatate pentru care se propun acţiuni şi măsuri. Toate
studiile realizate de Grupul de lucru vor putea fi consultate şi pe site-ul proiectului
www.incluziunesocială.ro imediat după finalizarea rapoartelor de cercetare.

Foto 8: Studiul practicilor în domeniul ocupării grupurilor vunerabile
În încheierea seminarului, managerul de proiect, dl. prof.univ.dr. Ioan Ileană a
evidenţiat nevoia dezvoltării comunicării între furnizorii de servicii sociale, a întăririi
legăturilor dintre membrii reţelei parteneriale şi a propus participanţilor să vină cu contribuţii
la volumul de studii şi cercetări.
Intervenţiile participanţilor la dezbateri au insistat pe necesitatea unei comunicări tot
mai extinse în cadrul reţelei şi totodată a creşterii impactului proiectului prin diseminarea
volumului de studii şi cercetări cu ajutorul unei edituri renumite care să permită o receptare
mai puternică nu numai în mediul organizaţiilor sociale, ci şi în cel academic.

III. Evaluarea Seminarului
În finalul seminarului s-a reliefat de către participanţi calitatea studiilor realizate, dar şi
toate elementele organizatorice care au permis îndeplinirea cu succes a obiectivelor activităţii.
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