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PROIECTUL „EDUCAȚIA INCLUZIVĂ: PRIMII PAȘI SPRE EGALITATEA DE ȘANSE”  

DERULAT DE DGASPC SECTOR 3 A INTRAT ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ 
 

București, 09 Martie 2016–Proiectul ”Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse” a 
intrat într-o nouă etapă, anunță Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Sector 3 și partenerul Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS)din 
București. Derulat în perioada martie 2015 – aprilie 2016, proiectul finanțat prin Mecanismul 
Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) vizează 
asigurarea tratamentului și accesul egal pe piața muncii pentru femei și bărbați din sectorul 3 al 
Capitalei. 
În prima etapă a proiectului au fost identificate și intervievate sute de persoane de etnie romă, 
pentru a măsura în teren nevoile reale ale comunităților din sectorul 3 ce pot face obiectul 
discriminărilor de șanse și de gen. Datele culese de FDSS arată că dintre persoanele de etnie 
romă care locuiesc în zona ”23 August”, respectiv în zona ”Brățării”, aproximativ 60% nu au o 
locuință stabilă, 80% nu au un loc de muncă oficial și aproape 70% nu au studii de nici un fel. De 
asemenea, majoritatea nu cunoștea noțiunea de discriminare și nici instituțiile care le pot apăra 
interesele în acest aspect. 
 

Ca urmare a acestei situații, în a doua etapă de desfășurare a proiectului, FDSSîmpreună cu 
DGASPC Sector 3 au organizat două dezbateri publice în 27 ianuarie, respectiv 11 februarie, la 
care au luat parte reprezentanții comunităților cărora se adresează proiectul, precum și autorități 
și asociații neguvernamentale care luptă pentru apărarea intereselor romilor și persoanelor 
defavorizate.  
 

În urma celor două dezbateri au fost identificate principalele teme de interes pentru beneficiarii 
programului, teme ce vor fi dezvoltate pe parcursul unei serii de cinci întâlniri la care se așteaptă 
să participe aproximativ 200 de persoane din comunitățile vizate. 
Astfel, una dintre principalele idei a fost aceea a nevoii de informare și de educație în rândul 
romilor, direct în comunitățile locale în vederea scăderii abandonului școlar și cunoașterii 
drepturilor legale. 
 

În continuare, FDSS va organiza cu sprijinul DGASPC Sector 3 o serie de cinci mese rotunde 
(workshopuri) în datele de 09 martie, respectiv 11 si 31 martie la care sunt așteptate să participe 
peste 200 de persoane din comunitățile de romi deja contactate. Discuțiile și activitățile vor urmări 
creșterea gradului de conștientizare în domeniul egalității de gen și a reconcilierii vieții familiale 
cu viața privată. 
 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între 
viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 
2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe 
piața muncii pentru femei și bărbați prin intervenții în domeniul educaţiei în vederea conştientizării 
drepturilor egale, precum și în domeniul legislaţiei muncii şi în depăşirea stereotipurilor culturale. 
 

Valoarea proiectului este de 360.000 de euro, rata de finanțare prin Granturile SEE 2009-2014 
fiind de 100%. 
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