ECONOMIA SOCIALĂ CA SOLUŢIE A DEZVOLTĂRII
COMUNITĂŢILOR ROMA DIN ROMÂNIA
Mihaela Ghinescu[1]
Rezumat
Proiectul „Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România” susţine şi contribuie la dialogul naţional referitor la dezvoltarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Incluziune a Cetăţenilor Români de Etnie Romă. Semnat
de Autoritatea de Management în martie 2011, proiectul oferă suport pentru dezvoltarea modelelor de economie socială în rândul comunităţilor de romi şi promovează
economia socială ca instrument de incluziune socială a comunităţilor de romi. Proiectul
promovează economia socială în rândul comunităţilor de romi susţinând dezvoltarea
durabilă a acestor modele, crearea unei reţele de profesionişti, incluziunea socială şi
egalitatea de şanse, în special în rândul femeilor şi tinerilor romi.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD România)
implementează în parteneriat cu Fundaţia Centrul pentru Analiză şi
Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria), Secretariatul General al
Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Asociaţia
Alianţa Civică a Romilor din România, proiectul „Economia socială ca
soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi se va derula
pe o perioadă de 3 ani. Prin activităţile propuse, proiectul contribuie la
atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 6 a Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin
susţinerea dezvoltării structurilor de economie socială, promovarea
economiei sociale şi prin întărirea capacităţii antreprenorilor de eco[1] Expert Relaţii Publice şi Comunicare, tel: +4021 201 78 86; E-mail: mihaela.ghinescu@undpaffiliates.org
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nomie socială şi a mediului legislativ. Proiectul contribuie, de asemenea,
la dezvoltarea capitalului de resurse umane din România prin implementarea de măsuri concrete de incluziune socială într-o economie de
piaţă flexibilă. Proiectul urmează liniile directoare ale comunicării
Uniunii Europene referitoare la Dezvoltarea Strategiilor Naţionale de
Integrare a Romilor 2011-2020 care solicită Statelor Membre să adreseze problematica romilor din perspectiva angajării în muncă, a sărăciei
şi a educaţiei.
Valoarea totală a investiţiei este de 1 milion EUR şi se înscrie în
Programul de ţară al PNUD 2010-2012. PNUD România împreună cu
partenerii săi asigură managementul adecvat al proiectului pentru
obţinerea rezultatelor de dezvoltare, pentru valorificarea maximă a
investiţiilor, precum şi pentru corectitudine, integritate, transparenţă şi
cooperare internaţionala eficientă. Proiectul se bazează pe ideea ca
economia socială reprezintă un vector important al dezvoltării simultane şi armonioase atât a sectorului economic de profit, cât şi a structurilor sociale benefice comunităţii în termeni de solidaritate, întrajutorare şi dezvoltare durabilă şi flexibilă. Proiectul abordează inovativ
situaţia delicată a dezvoltării comunităţilor de romi prin propunerea
aplicării practicilor de economie socială. Astfel, se urmăreşte promovarea economiei sociale ca instrument ideal pentru o dezvoltare
durabilă prin realizarea unei analize integrale a contextului naţional al
aplicabilităţii de practici de economie socială la nivelul comunităţilor de
romi, dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, identificarea ideilor de afaceri pentru grupurile ţintă, instruirea de specialişti pe tema
întreprinderilor sociale şi asistarea la derularea acestor iniţiative în
vederea dezvoltării şi creării de locuri de muncă în beneficiul membrilor acestora.
Departamentul pentru Relaţii Interetnice – Guvernul României,
Alianţa Civică a Romilor din România, Fundaţia Centrul pentru Analiză
şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria) în colaborare cu PNUD
România au organizat în perioada 26-27 octombrie 2011, la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, semi204
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narul regional pentru Regiunea Nord-Vest „O nouă viziune asupra
politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România”.
Această întâlnire regională este prima dintr-o serie de şase seminarii de
informare-diseminare din cadrul proiectului „Economia socială ca
soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, seminarii prin
care se urmăreşte întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a societăţii
civile de a dezvolta modele de economie socială pentru comunităţile de
romi ţinând cont de diversitatea culturală, socială şi economică a
acestor comunităţi.
La seminarul cu tema „O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România” au participat peste 40
de invitaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, lideri
locali, factori de decizie din instituţiile guvernamentale, promotori ai
economiei sociale, cercetători şi finanţatori. Lucrările seminarului au
fost organizate pe următoarele teme: Rolul instituţiilor locale şi al
societăţii civile în procesul de susţinere a întreprinderilor de economie
socială; Economia socială în teorie şi practică - Modele de economie
socială în comunităţile de romi; Profilul socio-economic al comunităţilor de romi din zona metropolitană Cluj-Napoca. Discuţiile şi dezbaterile din cadrul seminarului s-au concentrat asupra modelelor de
economie socială pentru comunităţile de romi, a factorilor de succes a
acestor iniţiative, dar şi a principalelor provocări întâlnite în derularea
lor. Dezvoltarea unei infrastructuri administrative şi legislative care să
susţină evoluţia durabilă a economiei sociale este un proces de lungă
durată, iar cei prezenţi au agreat că trebuie să existe eforturi constante
şi colaborare între diferitele instituţii şi autorităţi locale şi centrale,
sectorul privat, societatea civilă şi comunităţile afectate.
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