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Prefaţă
Anul European al Dialogului Intercultural (EYID) 2008 recunoaşte că marea
diversitate culturală a Europei reprezintă un avantaj unic. Va încuraja pe toţi
ce trăiesc în Europa să exploreze beneficiile moştenirii noastre culturale
bogate şi oportunităţile de a învăţa din diverse tradiţii culturale.
Proiectul European “Gen şi Diversitate socio-culturală în formarea profesională
(VET)” este un exemplu despre cum diversele grupuri ţintă ar putea beneficia
de pe urma diversităţii – şi în special de pe urma problemelor legate de gen.
Are ca scop oferirea de alternative atractive pentru introducerea egalităţii de
gen şi a elementelor-cheie pentru gestionarea diversităţii în practica
educaţională din România, Slovenia şi Turcia. În continuare, scopul său este
de asemenea să pregătească terenul la nivel politic, prin includerea
organizaţiilor cheie şi a părţilor interesate în Comitetul Strategic de Consiliere
şi în Grupul Strategic de Consiliere din aceste trei ţări. Metodologia aplicată
constă în transferul de practică inovativă pentru dezvoltarea personală a
cursanţilor femei şi bărbaţi prin introducerea egalităţii de gen şi diversitate
socio-culturală în serviciile de educaţie, pregătire şi consiliere profesională din
România, Slovenia şi Turcia. Acest transfer de proiecte pentru inovaţie se
axează pe cerinţele specifice acestor trei ţări ţintă.
Acest parteneriat pentru proiect s-a dezvoltat ca unul dintre principalele
produse ale “Manualului pentru abordarea integratoare a genului şi diversităţii
socio-culturale în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale” în
special pentru a informa atât persoanele responsabile cu proiectarea şi
organizarea măsurilor educaţionale pentru adulţi cât şi părţile interesate în
politica educaţională cu privire la sensibilizarea faţă de problematicile legate
de gen şi diversitate socio-culturală şi cu privire la implementarea diverselor
activităţi şi măsuri în pregătirea educaţională profesională, îmbogăţind astfel
conţinuturile de învăţare existente. Colecţia de materiale şi metode poate fi
astfel folosită pentru o varietate largă de măsuri şi interacţiuni.

Acest document evidenţiază importanţa vitală a educaţiei şi a pregătirii în
reducerea sărăciei şi în dezvoltare. Conform principalelor teme din proiectul
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Gen şi diversitate socio-culturală în formarea profesională (VET), este utilă
abordarea următoarelor domenii: reducerea inegalităţilor existente legate de
gen în relaţie cu accesul la educaţie prin promovarea participării femeilor;
abordări inovative care depăşesc sectorul educaţional formal, axându-se în
special pe femei (promovarea activităţilor pe cont propriu şi acces la forme
alternative de capital) şi abordarea problematicilor legate de diversitate socioculturală prin folosirea unor metode inovative.
Un alt produs al proiectului Gen şi diversitate socio-culturală în formarea
profesională (VET) este “Ghid didactic”. Acest produs complementar pentru
organizaţiile educaţionale pentru adulţi şi pentru instituţiile de pregătire
profesională şi, în plus pentru consilieri şi îndrumători au ca scop oferirea de
linii directoare didactice referitoare la încorporarea materialelor din “Manualul
pentru abordarea integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în
practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale” în cadrul schemelor de
predare existente luând în considerare cerinţele specifice din respectivele ţări
ţintă – în special culturile specifice de învăţare şi cerinţele furnizorilor de
pregătire profesională din România, Slovenia şi Turcia.
Pentru a desfăşura şi a pune în practică practicile de învăţare şi de asemenea
pentru a creşte interesul partenerilor sociali şi a firmelor angajatoare, este
nevoie de un concept de implementare. Un concept de implementare trebuie
să definească condiţiile – cadru necesar în vederea operabilităţii şi îndeplinirii
instrucţiilor de către toţi angajaţii, angajatorii şi partenerii sociali/părţile
interesate în educaţie.
Conceptul de Implementare Gen şi diversitate socio-culturală în formarea
profesională (VET) pune la dispoziţie un plan de acţiune structurat pentru
localizarea şi organizarea punerii în practică a rezultatelor proiectului. Instituie
modele organizaţionale, sugerează structuri de pregătire şi asigură o bază
pentru evaluarea posibilităţilor de introducere a problematicilor legate de gen
şi diversitate socio-culturală în diverse practici de învăţare. Sugerează de
asemenea şi un posibil parteneriat în vederea desfăşurării acestuia.
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1 Introducere
Acest Concept de Implementare Gen şi diversitate socio-culturală în formarea
profesională (VET) urmăreşte să analizeze conceptul de diversitate socioculturală şi egalitate de şanse privind importanţa luării sale în calcul pe piaţa
muncii şi drept urmare în pregătirea profesională.
Avantajele planificării strategice de ansamblu prin intermediul conceptului de
implementare sunt:



Procedura strategică continuă este definită,



Implementarea

Gen

şi

diversitate

socio-culturală

în

formarea

profesională (VET) este concretizată prin intermediul stadiilor de
muncă individuală,



Efectul faptului că este un plan intern obligatoriu

Un concept de implementare constă în selectarea fundamentelor de care are
nevoie organizaţia şi adaptarea acestora la condiţiile-cadru ale acesteia din
urmă. Succesul unui concept de implementare depinde de numeroşi factori
care pot varia foarte mult de la o organizaţie la alta, şi poate include diverse
culturi organizaţionale, diverse procese de lucru, existenţa sau inexistenţa
sprijinului din partea conducerii, angajamentul angajaţilor şi situaţia prezentă
cu privire la egalitatea de şanse şi diversitate socio-culturală.
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2 Scopuri
Scopul acestui document este:



De a produce, pentru fiecare ţară ţintă, un concept de implementare
care să demonstreze cum se pun în practica educaţională aceste
materiale de învăţare, printr-o abordare integratoare a genului şi
diversităţii socio-culturale



De a suscita, în rândul furnizorilor de educaţie, al partenerilor sociali şi
ai angajatorilor, interesul de a folosi produsele proiectului şi de a le
încorpora în conceptele lor de pregătire



De a motiva furnizorii de strategii educaţionale în a promova asemenea
concepte educaţionale



De a sensibiliza Instituţiile şi factorii de decizie cu privire la temele
sensibile la gen şi diversitate socio-culturală



De a ajuta la îmbunătăţirea instrumentelor educaţionale de pregătire

Un alt ţel este reducerea inegalităţilor şi depăşirea rolurilor sociale stereotipice
în cadrul educaţiei prin integrarea sistematică a egalităţii de şanse şi
perspectivei legate de diversitatea socio-culturală în programele formării
profesionale.
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Procesul de implementare este un ciclu continuu care are patru stadii1:



Angajament, care determină canalizarea procesului de implementare;
planificarea pentru practicile organizaţionale de verificare; asigurarea
angajamentului senior managementului şi fixarea unor resurse
adecvate pentru procesul de implementare.



Angajamentul părţii implicate, care implică verificarea valorilor, viziunii
şi politicilor curente ale organizaţiei, prin consultarea cu toate părţile
interesate în vederea identificării problemelor cheie, generând astfel
angajament în procesul de verificare şi în acţiunile care decurg din
acesta.



Raportarea şi auditare, pe parcursul cărora organizaţiile pregătesc un
raport complet unde se arată cum a acţionat organizaţia contra
valorilor, obiectivelor şi scopurilor sale, incluzând de asemenea un plan
pentru

acţiuni

viitoare.

Raportul

este

auditat

extern

pentru

determinarea acurateței datelor şi pentru a stabili dacă este o reflecţie
corectă

şi

veridică

a

performanţelor,

rezultatele

fiind

ulterior

comunicate părţilor interesate.



Îmbunătăţire continuă, cu descrierea stadiului la care organizaţia
acţionează pentru a stabili sisteme de încorporare a procesului,
monitorizează rezultatele în comparaţie cu obiectivele şi continuă
adunarea de informaţii şi audit în concordanţă cu ciclul social de audit.

1

http://www.peopleinaid.org/code/implementation.aspx
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3 Grupuri ţintă

Grupurile ţintă ale proiectului pot fi împărţite în beneficiari direcţi şi beneficiari
finali.
Grupul de beneficiari direcţi include:



Instructorii VET şi furnizorii de formare pentru adulţi



Participanţii la măsurile de educaţie şi formare profesională pentru
adulţi



Reprezentanţi ai organizaţiilor de formare, ai instituţiilor educaţionale
sau de alt fel care ar putea fi interesate în implementarea unei
abordări inovative a proiectului Gen şi diversitate socio-culturală în
formarea profesională (VET)

Grupul de beneficiari finali include:



Furnizorii de educaţie, actorii cheie în politicile de pregătire a învăţării
limbii şi a învăţării pe tot parcursul vieţii: aceştia vor primi informaţii în
ceea ce priveşte proiectul;



Partenerii sociali: ei vor fi implicaţi în procesul de diseminare a
rezultatelor proiectului către membrii acestora.



Partenerii colaboratori & multiplicatori



Manageri de resurse umane



Proiectanţii de cursuri



Femei/ bărbaţi şi persoane care se abat de la standardele acceptate –
fiind din această cauză dezavantajaţi – care beneficiază de instrumente
şi activităţi realizate de beneficiarii direcţi.
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Acest program afectează multe părţi interesate, printre acestea numărânduse:



Instituţii



Organe de instruire



Consultanţi



Experţi



Cercetători



Evaluatori



Alţii

Părţile interesate ar trebui să ţină cont de următoarele:



Analiza conţinuturilor



Realizarea materialelor



Sugerarea propunerilor



Promovarea activităţilor şi a abordării integratoare a problematicilor
legate de gen şi diversitate socio-culturală

Proiectul trebuie şa depăşească unele provocări pentru a avea succes iar
actorii angajaţi în implementarea acestui concept ar trebui să îşi amintească
faptul că:



Asigurarea unei oferte educaţionale extinse şi diversificate în cadrul
sistemelor educaţionale non-formale este adeseori dificilă. Prin
facilitarea şi adăpostirea mărimii ofertei educaţionale există o mai mare

14

Gen şi Diversitate socio-culturală
în formarea profesională (VET)
posibilitate de a aborda integrator problematicile legate de gen şi
diversitate socio-culturală.



Genul şi diversitatea socio-culturală sunt două noţiuni greu de definit:
sortarea nuanţelor acestora înseamnă a le permite să intre în mod
continuu în politicile legate de egalitate de şanse.

Dacă femeile sunt eliberate de responsabilităţile lor acceptate în mod obişnuit
(în sensul împărţirii acestora cu bărbaţii), acestea vor avea mai multe şanse să
fie incluse adecvat în sistemele educaţionale şi pe piaţa muncii.
La un nivel mai specific, Conceptul de Implementare Gen şi Diversitate socioculturală în formarea profesională (VET) se adresează membrilor următoarelor
trei grupuri diferite:

Autorităţile
care
elaborează
politici

Organizaţii publice/private
umbrelă
(ex: asociaţii, uniuni, reţele de
îndrumare etc.)

Furnizori de formare public/privaţi (ca de exemplu furnizori
de formare profesională, instructorii şi proiectanţii de
cursuri etc.)
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Autorităţile de elaborare a politicilor
Primul grup de la nivelul elaborării politicilor include ministere, organizaţii
guvernamentale în construirea strategiei educaţionale şi alte părţi interesate
similare. Acestea sunt actorii-cheie în învăţarea pe toată durata vieţii şi în
proiectarea

programelor

în

cadrul

organizaţiilor

VET.

Conceptul

de

implementare doreşte să se adreseze experţilor din toate statele membre UE
dar în special celor din cele trei ţări ţintă: România, Slovenia şi Turcia. Pentru
implementarea problemelor legate de gen şi diversitate socio-culturală, aceştia
ar trebui să fie implicaţi într-un proces continuu de informare. Ar putea lua
parte ca membri strategici în comitetele naţionale de organizare.

Organizaţiile umbrelă

Al doilea grup include organizaţiile, reţelele sau uniunile şi alte organe similare
VET. Rolul lor principal este de a activa ca organizaţii umbrelă şi de a adăposti
abordarea integratoare a ideilor legate de gen şi diversitate socio-culturală. Ar
trebui implicaţi în procesul de diseminare. Unul dintre actorii speciali îl
reprezintă partenerii sociali din alte ţări, care ar trebui inclus ca membru în
comitetele de organizare sau ca membru activant în focus-grupuri. Ar putea
de asemenea lua parte la diversele evenimente de diseminare.

Furnizorii de formare profesională
In sfârşit, nivelul public/privat de furnizare formare profesională include grupul
ţintă al furnizorilor de formare profesională, al profesorilor şi instructorilor,
proiectanţilor de cursuri şi al altor profesii şi organizaţii similare.
Organizaţiilor VET ar trebui să li se propună să folosească produsele gen şi
diversitate socio-culturală ca de exemplu “ Manualul pentru abordarea
integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în practica zilnică a
educaţiei şi pregătirii profesionale”. Acestea pot informa şi sensibiliza
conducerea lor cu privire la introducerea materialelor de învăţare sensibile cu
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privire la egalitate de şanse. Instructorii pot folosi materialele pentru
pregătirea în detaliu a lecţiilor lor. În continuare, ar trebui de asemenea
incluse în implementarea ideii legate de gen şi diversitate socio-culturală în
abordarea integratoare din ţările respective. Reprezentanţii organizaţiilor VET
ar putea fi importanţi pentru progresul diverselor echipe de lucru în
perspectiva legată de gen şi diversitate socio-culturală.
Membrii tuturor grupurilor ţintă ar trebui să fie incluşi pentru a aborda
integrator ideea legată de gen şi diversitate socio-culturală în ţară urmând
principiile referitoare la gen şi diversitate socio-culturală.

3.1 Restricţii
Ar putea exista multe restricţii în funcţie de status quo-ul specific fiecărei ţări.
Un motiv obişnuit împotriva implementării principiilor referitoare la gen şi
diversitate socio-culturală ar putea fi reprezentat de costuri.
Totuşi Gender Mainstreaming & Diversity Management (Abordarea integratoare
a egalităţii de gen şi Managementul Diversităţii) ar putea fi văzute ca o
investiţie de capital pe termen lung care contribuie la îmbunătăţirea încrederii în
sine, a satisfacţiei şi în consecinţă ar putea ajuta la creşterea productivităţii şi a
competitivităţii.
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3.2 Romania
În România, grupurile ţintă includ:



Instructorii VET de la două colegii din Timişoara ( Colegiul Tehnic de
Vest, Colegiul Tehnic Ion Mincu), de la trei furnizori de formare pentru
adulţi, una în Timişoara (FRG Timișoara), una în Arad (FRG
Vladimirescu) şi una în Reșița (SC New Hope SRL)



Experţi de la două ONG-uri: Fundația PENTRU VOI, APFR



Mediatori locuri de muncă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei
de Muncă

Grupul de beneficiari finali include:



Beneficiarii instituţiilor nominalizate mai sus, ca de exemplu: cursanţi
VET, persoane dezavantajate, femei abuzate, persoane în şomaj pe
termen lung cu probleme de integrare pe piaţa muncii şi în familie



Instituţii nominalizate mai sus şi toate celelalte conectate în reţele sau
în alt mod cu ele;



Parteneri sociali: Uniuni şi Asociaţii implicate în procesul de diseminare
al rezultatelor proiectului către membrii lor.



Comunitatea, întrucât creşte conştientizarea pentru un număr mare de
oameni.

Grupul naţional consultativ cuprinde experţi şi manageri din cadrul instituțiilor
VET, furnizori de educaţie pentru adulţi, prefectură, universităţi , ONG-uri
active în problematica legată de gen şi diversitate socio-culturală, Agenţia
Locală Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională Pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, reprezentanţi de firme de producţie,sindicate etc.
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4 Abordare/ Metodă

După cum s-a menţionat în introducere, unul din scopurile principale ale
conceptului de implementare este oferirea de sfaturi şi idei cu privire la
abordarea integratoare a produselor proiectului şi suscitarea interesului
părţilor interesate, a partenerilor sociali şi a organizaţiilor angajatoare cu
privire la acest subiect.
Pentru a da răspunsuri la cele mai importante întrebări care decurg din acest
obiectiv, parteneriatul proiectului a încercat să ia în considerare întrebări ca:
cine?, ce?, când?, cum? şi de ce? să se urmeze paşii descrişi în acest
document. În general, abordarea selectată poate fi descrisă în următorul
tabel:

De la ideea de proiect

...la rezultatele avute în vedere

Interval de timp

Ideea şi
decizia de a
începe
activităţi
prefață

Dezvoltarea
conceptului şi planul
de acţiune; implicarea
părţilor interesate, a
resurselor,conceperea
măsurilor,instrument,
criterii de evaluare etc.

Implementare şi
realizarea
conceptului,
activităţi
acompaniate de
evaluare/ verificare
şi conducere

Faza de evaluare
finală urmată de
ajustări

Structura acestui document are menirea de a reflecta structura procesului de
implementare, de aceea se sugerează ca acest concept de implementare să fie
urmat în ordine cronologică.
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Conceptul de implementare Gen şi diversitate socio-culturală în formarea
profesională (VET) are ca scop în planul său de acţiune, luare în calcul a
următorilor factori:



Definiţii



Status Quo în ţările ţintă



Intervale de timp



Măsuri



Unelte şi Instrumente



Resurse



Evaluare şi Verificare and Controlling



Măsuri pentru asigurarea acceptării

Pentru a arăta conceptele de implementare specifice fiecărei ţări, următoarele
capitole vor include o vedere de ansamblu urmată de exemple şi experienţe
relevante în Slovenia, România şi Turcia.

21
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5 Definiţii
Pentru a aplica acest concept

în mod efectiv, este importantă definirea şi

explicarea anumitor termeni.

5.1 Gen
Diferit de “sex” (care este biologic), genul se referă în general la
caracteristicile interpretate (inventate) social/cultural care sunt mai apoi
atribuite diferitelor sexe biologice. Dacă sexul este “feminin şi masculin”; genul
este “feminitate şi masculinitate”2.
Termenul “Gen” scoate în evidenţă faptul că sexul şi genul nu sunt atât un
fenomen natural cât mai degrabă unul social. Acest lucru înseamnă de
asemenea că ideile de “masculinitate” şi “feminitate” se schimbă în
permanenţă.

5.2 Sex
“Sex” descrie clasificarea biologică de bărbat sau femeie (în funcţie de
trăsăturile genetice sau fiziologice)3.

5.3 Egalitate de şanse
Egalitatea de gen (a se înţelege şanse) înseamnă tratamentul egal al femeilor
şi bărbaţilor în legi şi politici, şi acces egal la resurse şi servicii în cadrul
familiilor, comunităţilor şi societăţii pe larg - o absenţă a discriminării în funcţie
de sexul persoanei în ceea ce priveşte oportunităţile şi alocarea resurselor sau
beneficiilor sau accesul la servicii4.

2 http://royal-holloway.org.uk/ltsn/english/events/past/staffs/Holland_Arrowsmith/Critical%20Concepts%20edit.htm
3 http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
4

http://www.genderandhealth.ca/en/modules/introduction/introduction-glossary.jsp
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5.4 Abordarea integratoare a egalităţii de
şanse (Gender Mainstreaming)
In iulie 1997, Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) a
definit conceptul de Abordare Integratoare a egalităţii de gen (Gender
Mainstreaming) după cum urmează5 :
"Abordarea perspectivei referitoare la gen este procesul de apreciere a
implicării tuturor acţiunilor planificate, incluzând legislaţie, politici sau
programe pentru femei şi bărbaţi, în toate zonele şi la toate nivelurile. Este o
strategie de a face din experienţele şi preocupările atât ale femeilor cât şi ale
bărbaţilor parte integrantă în conceperea, implementarea, monitorizarea şi
evaluarea politicilor şi programelor în toate domeniile politice, economice şi
sociale, astfel încât femeile şi bărbaţii să aibă aceleaşi beneficii, iar inegalitatea
să nu fie perpetuată. Scopul ultim al abordării integratoare este achiziţionarea
egalităţii de gen”.

5.5 Diversitate
Acest cuvânt se referă de obicei la diferenţele dintre grupurile culturale, deşi
este de asemenea folosit şi pentru descrierea diferenţelor din cadrul grupurilor
culturale, de ex: diversitatea din cadrul culturii asiatico-americane include
coreeni-americanii şi japonezi-americanii. Evidenţierea acceptării şi respectării
diferenţelor culturale prin recunoaşterea faptului că nici o cultură nu este
intrinsec superioară alteia subliniază folosirea curentă a termenului. Termenul
se referă de asemenea la o gamă de diferențe ca de exemplu cu privire la
rasă, etnie, limbă, cultură, religie, vârstă, gen, statut soci-economic, statut
familial, orientare sexuală, vederi politice, statut de dizabilitate, etc.6
Pentru definiţii şi explicaţii suplimentare vă rugăm consultaţi “ Manualul şi
Ghidul didactic pentru abordarea integratoare a genului şi diversităţii socioculturală în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale””.

5 http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
6 http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
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6 St a t u s q u o : R e z u l t a t u l a n a l i z e i n e v o i l o r

Scopul acestui capitol este de a aprecia critic situaţia curentă din cele trei ţări
în legătură cu problemele legate de gen şi diversitate socio-culturală şi de a
stabili ca paşi ar trebui întreprinşi pentru adoptarea unei abordări integratoare
de gen şi diversitate socio-culturală.

Parteneriatul proiectului “Gen şi Diversitate socio-culturală în formarea
profesională (VET)” este pe deplin conştient de faptul că orice analiză
referitoare la gen şi diversitate socio-culturală va trebui actualizată în fiecare
ţară/pentru iniţiative singulare regulat pentru a întruni cerinţele curente ale
Gender Mainstreaming şi Diversity Management din respective ţară ţintă.
Acest concept de implementare poate de aceea oferi un sprijin esenţial
arătând paşii-cheie importanţi şi ideile care ar trebui luate în considerare în
cadrul unor asemenea programe.
Pe lângă dezvoltarea produsului, ţările ţintă, Slovenia, România şi Turcia s-au
angajat în cercetări de birou şi de teren în vederea stabilirii situaţiei legate de
gen şi diversitate socio-culturală din ţările lor. Următoarele rezultate sunt
parte a rezultatelor analizei nevoilor.
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6.1 Romania
Legislaţie şi Acte
Toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităților publice, fără niciun
privilegiu sau discriminare. Principiul egalităţii dintre sexe este explicit
reglementat în Articolul 4 din Constituţia României şi în multe alte
reglementări naţionale.
Actul nr. 202 of 2002 cu privire la Oportunităţile egale are ca scop
încorporarea prevederilor Directivelor UE cu privire la egalitate în legislaţia
română. Legea reglementează acele măsuri care promovează şansele egale
pentru femei şi bărbaţi, interzice discriminare directă şi indirectă bazată pe sex
în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii, informaţiei, luării de decizii şi
stabileşte mijloacele de rezolvare a notificărilor şi plângerilor legate de
discriminare.
O descriere pe larg a actelor normative şi instituţiile responsabile se regăseşte
în „Ghidul Didactic”

Programe şi Proiecte
Există diverse programe şi proiecte în România care au ca scop creşterea
conştientizării cu privire la condiţia actuală a femeii şi la rolul pe care acestea
pot şi trebuie să îl joace în dezvoltarea socială.
Multe universităţi au cursuri şi programe care dezbat problematicile legate de
gen. Printre acestea, Școala Naţională de Științe Politice din Bucureşti, cursul
de feminism de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universităţii Bucureşti şi
modulul “Femei, Cultură şi Societate” din cadrul Facultății de Sociologie,
Departamentul de Muncă Socială din cadrul aceleiaşi universităţi. Iniţiative
similare au fost întreprinse la Universităţile din Cluj, Timişoara şi Iaşi.
În sprijinul studenţilor şi studiilor academice, în 2000 s-a înfiinţat “Centrul de
Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen” : FILIA, http://www.centrulfilia.ro/
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Probleme critice
În momentul actual in România lipseşte o conştientizare perceptibilă a acestor
problematici legate de gen şi diversitate socio-culturală. S-a stabilit că trebuie
furnizată o ofertă educaţională extinsă şi diversificată în cadrul sistemelor
educaţionale non-formale.
Pentru promovarea studiilor legate de gen şi pentru dezvoltarea programelor
cu o abordare integratoare referitoare la gen s-a înfiinţat în 2000 “ Centrul de
Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen” : FILIA, http://www.centrulfilia.ro/
Unele ONG-uri ca de exemplu GEN CENTRU PENTRU PARTENERIAT SI
EGALITATE (http://www.cpe.ro ) sunt foarte active în acest sector.
Unele statistici în ceea ce priveşte România (2007)
Nivelul de educaţie ( 25-64 ani):



superior: B - 12.7%, F - 11.5%,



medii: B - 67,8%, F - 58,8%,



Nivel scăzut: B-19,5, F-29,7

Populaţie activă: Bărbaţi 71,5%, Femei: 57,7% (% din populaţia cu vârsta
cuprinsă între 15- 64):



Statut ocupaţie (%)

Bărbaţi

Femei



Angajat

65,0

63,3



Proprietari

2,0

0,7



Lucrători pe cont propriu

26,1

14,4



Niciun venit în familie

6,8

21,6



Procentaj Bărbaţi şi Femei în poziţii de conducere: Bărbaţi - 64,8,
Femei - 5,2



Sector specific pentru femei: servicii de sănătate şi sociale (76,4%),
educaţie (74,2%), hoteluri şi restaurante (65,0%), comerţ (53.6%).



Șomeri:

B - 6,7%,

F - 5,1%

Sursa: INS (2007), Forța de munca in Romania: Ocupare si șomaj, București: INS
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7 Organizare Proces

Organizarea procesului implică conceperea proceselor de muncă. Determină
organizarea modului în care munca este împărţită în termini de conţinut şi
spaţiu cât şi ordinea în care se desfăşoară în timp, şi folosirea materialelor şi a
fondurilor. Luarea în calcul a tuturor diferenţelor relevante constă în abordarea
personalului ca indivizi, astfel încât dezamăgirile şi pierderea astfel a motivaţiei
să poată fi evitate. Implementarea ar trebui legată în mod strategic de
reorganizarea proceselor.
Pentru o implementare de succes, este vital un management corespunzător al
cunoştinţelor şi informaţiilor. Organizarea procesului are aşadar ca scop
organizarea muncii astfel încât să permită nevoilor individuale, ca de exemplu
responsabilităţile familiale, şi cerinţelor operaţionale ale organizaţiei să se
armonizeze. Acest lucru se referă în special la balanţa muncă-viață şi la a
acorda personalului opţiunea de a-şi urma interesele profesionale în afara
muncii.

Implementarea va exploata practicile cele mai bune ale managementului şi
mediul

informaţional

managementul

bazat

integrat.
pe

Planificarea

activitate

şi

bazată

instrumentele

pe
de

capacitate,
măsurare

a

performanţei se vor îmbunătăţi şi vor fi exploatate. Va fi adoptat un
management al cunoştinţelor, incluzând aici stabilirea unui mediu de învăţare
cu mecanisme puternice de feedback.
De aceea, organizarea unui proces de succes constă în următorii paşi:
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Împărțirea muncii în termeni de conţinut şi spaţiu



Ordinea în care se desfăşoară munca



Folosirea fondurilor şi a materialelor



Conectarea implementării cu reorganizarea proceselor



Managementul cunoştinţelor şi a informaţiilor
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8 Direcţionare Proces
Deşi Gender Mainstreaming înseamnă că întregul personal va integra
egalitatea de gen şi managementul diversităţii în munca lor specializată pentru
a da şanse egale persoanelor cu caracteristici diferite, acest lucru nu se
întâmplă pur şi simplu peste noapte. Implementarea Gender Mainstreaming &
Diversity Management este mai degrabă un proces de lungă durată care
trebuie acţionat. Acest lucru înseamnă că acest concept de implementare
trebuie să includă alocarea unor responsabilităţi clare şi eficiente.
Problema organizării implementării nu se finalizează odată ce aceste
competenţe au fost alocate. Conceptul de implementare ar trebui să
stabilească metodele de organizare planificate.
Un proces de organizare se numeşte guvernare. Guvernarea se aplică
instrumentelor, reglementărilor şi proceselor care definesc mediul instituţional
al unei organizaţii. Cunoaşterea guvernării are aplicaţii nu numai în
determinarea mecanismelor de îndrumare adecvate pentru o organizaţie, ci se
referă şi la:



Un mod de a vedea sau o perspectivă de coordonare asupra lucrărilor
unei instituţii



Un punct de referinţă pentru a examina şi repara clinic organizaţiile
care ezită



Un cadru analitic care pune la dispoziţie un limbaj al reformulării
problemei; şi



Un instrument pentru generarea perspectivelor alternative pentru a
pătrunde noile moduri de abordare a problemelor legate de designul
organizaţional şi de arhitectura socială
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Pentru a garanta cea mai bună organizare şi implicare a tuturor actorilor
interesaţi, membrii celor trei ţări ţintă ar trebui să se implice încă de la
început. Aceste trei grupuri cuprind actori de la nivelul de elaborare a deciziilor
(birouri guvernamentale, ministere, etc.), organizaţii umbrelă private şi publice
(agenţii de ocupare a forţei de muncă, furnizori de educaţie, etc.) şi
organizaţiile de formare profesională şi personalul acestora.
Se recomandă organizarea următoarelor entităţi pentru procesul de acţionare:



Comitetul Naţional de Organizare



Focus - grupurile



Grupurile de lucru

Sarcina principală a comitetului de organizare este de a da recomandări la
nivel naţional şi regional, de a transmite observaţii critice prin intermediul
diverselor faze ale iniţiativei (lor) şi de a transfera ideile şi conceptele legate
de gen şi diversitate socio-culturală în strategii naţionale.
Focus-grupurile ar putea aborda subiecte specifice, măsuri sau perspective şi
ar putea fi astfel formate din membrii tuturor grupurilor ţintă. Totuşi, trebuie
să se aibă în vedere să nu fie incluşi prea multe persoane pentru a evita astfel
procesele împovărătoare. Sarcinile lor principale vor consta în feedback-ul
observaţiilor, contribuţia perspectivelor specialiştilor şi evaluarea măsurilor
implementate.
Grupurile de lucru ar trebui să includă membri care dispun într-adevăr de
resursele necesare pentru a contribui cu mijloace umane şi legate de timp în
vederea abordării conceptelor, a coordonării măsurilor, a implementării
uneltelor şi instrumentelor şi a coordonării întregului proces de implementare.
Ar trebui prevăzute legături şi interfeţe între aceste grupuri pentru a asigura
un flux continuu de informaţii şi comunicaţii. Un Manager de Diversitate socioculturală şi/sau Gender Mainstreaming ar trebui să organizeze toate grupurile
şi procesul de implementare.
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8.1 Romania
Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă şi cele două ONG-uri selectate
sunt foarte active în propunerea de politici, adaptare şi armonizare legislativă cu
normele UE, în aceeaşi manieră ca şi implementarea drepturilor legale, a
beneficiilor şi susţinerii beneficiarilor. Sunt selecţionaţi pentru a lua parte la
Comitetul Naţional de Organizare. O poveste de succes poate fi un punct bun
pentru a începe sensibilizarea la un nivel mai înalt de decizie.
Focus-grupul include beneficiarii finali care vor fi cursanţi, beneficiarii celor două
ONG-uri implicate şi persoane fără loc de muncă pe termen lung cu probleme de
integrare pe piaţa muncii. Aceştia vor primi prin intermediul noilor tehnici şi
metode de învăţare competenţe-cheie pentru o înţelegere corectă şi utilizarea a
problematicilor legate de gen şi diversitate socio-culturală şi de beneficiile
derivate în vederea accesării pieţei muncii referitor la tranziţia şcoală-lucru.
Grupul de lucru cuprinde: instructori, responsabili cu instruirea şi resurse umane
din companii, consilieri şi experţi ,selectaţi pentru a fi implicaţi într-un program
de instruire dedicat formatorilor. În urma modulelor de pregătire a instructorilor,
persoanele

implicate

vor

achiziţiona

competenţe

necesare

transmiterii

corespunzătoare a conceptului şi problematicii legate de gen şi diversitate socioculturală şi stimulării cursanţilor în vederea definirii termenilor, analizării
interpretării şi combaterii stereotipurilor, luarea de concluzii şi aplicarea acestora
în viaţa reală.
Toate aceste grupuri trimit un feedback pentru a îmbunătăţi produsele finale şi
pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru livrare şi diseminare.
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9 Interval de timp

Ar trebui stabilit un interval de timp pentru implementarea proiectului Gender
& Diversity in VET. Acest interval de timp ar trebui să includă obiective pe
termen scurt, termen mediu şi termen lung în special datorită faptului că
aceste problematici legate de gen şi diversitate socio-culturală ar putea
declanşa un proces de schimbare de lungă durată. Este important ca acest
interval de timp să se bazeze pe variabile reale, întrucât altfel o completare
eficientă va depinde de noroc şi coincidenţă şi nu de efort. Aceasta înseamnă
că stabilirea unui interval de timp va depinde de măsuri ca de exemplu
obiective, instrumente, indicatoare şi criterii de evaluare, resurse, puncte de
reper, etc. şi de cât timp este necesar pentru implementarea acestora.
O gamă largă de măsuri se poate aplica pe o perioadă rezonabilă de
implementare. Dacă o măsură specială se dovedeşte a fi un eşec, poate fi
schimbată cu o altă măsură. Un plan de implementare eficient ar trebui să fie
o combinaţie de măsuri care pot fi implementate în intervale scurte, medii şi
lungi de timp. Este important să se creeze un interval de timp pentru toate
componentele de implementare.
În continuare, obiectivele ar trebui să fie specifice, măsurabile, limitate de
timp şi realizabile. Astfel persoanele implicate vor şti exact care este (sunt)
scopul (urile) pe care vor trebui să le îndeplinească în acel interval de timp şi
să găsească indicatorii adecvaţi pentru a ajuta la măsurarea acestor obiective.
În afară de stabilirea obiectivelor, intervalul de timp ar trebui împărţit în faze.
Şi fiecare fază ar trebui să includă una sau mai multe puncte de reper. Pentru
evaluare în plus faţă de evenimentele menţionate, indicatorii vor ajuta la
controlul procesului calitativ şi cantitativ.
In general, pe lângă intervalul de timp vor fi alocate diverse măsuri cu
obiective,

resurse

şi

unelte/instrumente

specifice

pentru

îndeplinirea

obiectivelor. Fiecare eveniment cât şi procesul în general va fi îndeplinit prin
măsuri de evaluare şi control. În ceea ce priveşte întregul interval de timp,
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următoarea ilustraţie va arăta fazele tipice ale unui proiect şi evenimentele
alocate fiecăreia dintre ele.

De la ideea de proiect

..la rezultatele avute în vedere

Interval de timp

Dezvoltarea
conceptului şi planul
de acţiune; implicarea
părţilor interesate, a
resurselor,conceperea
măsurilor,instrument,

Ideea şi
decizia de a
începe
activităţi
pre-fază

Implementare şi
realizarea
conceptului,
activităţi
acompaniate de
evaluare/ verificare
şi conducere

criterii de evaluare
etc.

Faza de evaluare
finală urmată de
ajustări

Intervalul general de timp poate fi apoi separate şi transferat în fazele
respectivului

program

şi

proiect.

Următorul

exemplu

arată

faza

de

implementare şi realizare:

Implementare şi faza de realizare

Măsura




1
obiectiv
resurse
unelte/instr
umente
 elemente de
evaluare
 …

Măsura




2
obiectiv
resurse
unelte/instr
umente
 elemente de
evaluare
 …

Măsura




“n”
obiectiv
resurse
unelte/instr
umente
 elemente de
evaluare
 …
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Deşi nu există multă flexibilitate la finalul planului de implementare există
flexibilitate în componenta de implementare.
Această flexibilitate permite folosirea unei game largi de măsuri de soluţii
aplicate într-un interval de implementare rezonabil. Dacă se demonstrează că
o anumită măsură de implementare nu poate fi uşor implementată, poate fi
justificat un interval de implementare extins. Trebuie însă să se aibă grijă să
nu se depindă numai de măsurile care nu sunt uşor implementate dacă o altă
măsură uşor identificabilă poate fi mai uşor şi mai repede de implementat. Un
plan de implementare de succes va fi o combinaţie de măsuri care pot fi
implementate în intervale de timp scurt, mediu şi lung. Trebuie creat un
interval de timp pentru toate componentele de implementare.
Într-adevăr, orice schimbare în conceptul selectat de implementare ar putea
afecta intervalul de timp selecţionat.

Mai departe, evaluarea şi verificarea

continuă va avea de asemenea un impact asupra intervalului de timp. (detalii
suplimentare cu privire la problematicile legate de evaluare vor fi incluse mai
târziu în acest document).
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9.1 Romania
In Romania obiectivele pe termen scurt sunt de a furniza workshopuri/coaching-uri pentru instructori şi alte persoane responsabile din sectorul
VET, administraţia publică şi ONG-urile sensibile la problemele legate de gen şi
diversitate socio-culturală şi de a a-i antrena în vederea implementării
produselor proiectului în formarea practicii zilnice. Workshop-urile/coachingurile propuse sunt prevăzute pentru 5-10 persoane din cadrul grupului de
lucru şi se vor ţine în septembrie, octombrie 2008. Instructorii implicaţi în
acest program de pregătire vor preda pentru 50 de cursanţi.
Obiectivul pe termen lung este de a integra un modul de “ introducere a
egalităţii de gen şi a elementelor cheie de coordonare a diversităţii în practica
educaţională” în cadrul unui program de pregătire pentru a putea fi autorizat
la nivel naţional.
Manualul şi liniile directoare vor fi furnizate Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea forţei de muncă pentru a fi distribuite ulterior agenţiilor locale din
toate judeţele din Româna pentru a putea fi folosite în consilierea pentru
orientarea în carieră.
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10 Măsuri
Este important să fie implementate măsuri care vor ajuta la realizarea
obiectivului programului. Unele dintre aceste măsuri sunt descrise mai jos.



Educaţia sistematică şi pregătirea profesională a personalului de
consiliere şi predare a egalităţii de gen şi diversitate socio-culturală ar
trebui introduce în sectoarele educaţionale naţionale.



Este necesar să se stabilească o procedură standardizată pentru
atestarea materialului de predare din perspectiva egalităţii de gen şi
diversitate

socio-culturală

şi

propunerea

pentru

modificarea

materialului de predare existent care nu este în concordanţă cu aceste
standarde.



O altă măsură este completarea criteriilor pentru atestarea cărţilor
şcolare şi monitorizarea continuă a acestora şi a altor materiale de
predare din perspectiva egalităţii de gen şi diversitate socio-culturală.



Trebuie adoptate recomandări, linii directoare şi instrucţii pentru
profesori referitor la includerea educaţiei de egalitate de gen în toate
domeniile.



Educaţia sistematică şi pregătirea profesională ar trebui să includă
perspectiva egalităţii de gen şi diversitate socio-culturală.



Ar trebui stabilite burse, care să promoveze studentele femei în
domenii dominate în mod tradiţional de bărbaţi, şi studenţii bărbaţi în
domenii tradiţional dominate de femei, ex: tehnologie sau educaţie.

Întrucât situaţia specifică din fiecare ţară determină care strategie de
implementare ar fi cea mai de succes, în următoarele pagini vor fi
enumerate exemple de implementare gen şi diversitate socio-culturală în
ţările ţintă.
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10.1 Romania

In Romania s-a stabilit că următoarele măsuri ar putea fi de succes în
promovarea egalităţii de gen şi gen şi diversitate socio-culturală:



Introducerea

modulului:”

Introducerea

egalităţii

de

gen

şi

a

elementelor cheie de coordonare a diversităţii în practica educaţională”
în formarea continuă pentru Pregătire şi Instructori din sectorul VET
este o necesitate în vederea asigurării unor termini corecţi şi rezonabili.



Creşterea participării femeilor în poziţii de decizie şi elaborare a
deciziilor este o necesitate.



Pentru instituţiile naţionale guvernamentale este necesar să crească
conştientizarea referitoare la egalitatea de gen şi gen şi diversitate
socio-culturală printre angajaţi.



Cea mai bună practică se va implementa în pregătirea profesională şi
în activităţile cotidiene ale ONG-urilor.
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11 U n e l t e ş i I n s t r u m e n t e

Uneltele sunt materiale de lucru care facilitează o orientare completă a
egalităţii de gen şi gen şi diversitate socio-culturală. Acestea includ site-uri
web, liste, linii directoare, ghiduri, instrumente de ajutor, pliante, instrumente
de lucru, etc.
Ca şi produs principal, proiectul Gender & Diversity a elaborat “Manualul
pentru Introducerea Gender Mainstreaming în practica zilnică a educaţiei şi
pregătirii profesionale”. O parte a acestuia, “Instrumentele de lucru”, oferă
activităţi diverse şi măsuri pentru pregătirea educaţională profesională.
Materialele incluse aici pot fi folosite pentru o gamă largă de măsuri şi
interacţiuni în cadrul VET dar şi în orice altă practică de învăţare sensibilă la
Gender & Diversity.
Instrumentele trebuie constant dezvoltate cu participarea actorilor şi cu
referire la aceştia pentru a le adapta în permanenţă atât la rutinele schimbate
şi la regulile procedurale cât şi la noile descoperiri ştiinţifice.
Anumite condiţii trebuie întrunite în cadrul organizaţiei pentru ca aceste
instrumente să fie aplicate eficient, dintre care amintim:



Senior management trebuie să aducă o aplicare obligatorie la un nivel
formal şi să asigure o aplicare corespunzătoare de către angajaţi.



Măsuri anterioare de politică de egalitate trebuie plasate într-un
context inteligibil alături de noi măsuri în cadrul aceluiaşi proiect şi nu
în competiţie cu ele.



Structurile trebuie create pentru a garanta că aceste instrumente sunt
evaluate regulat şi dacă este necesar optimizate.

Selecţia instrumentelor ar trebui să meargă mână în mână cu obiectivele
măsurilor, cu grupurile ţintă, cu resursele şi cu intervalele de timp.
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11 . 1 R o m a n i a

Acestea sunt câteva dintre instrumentele în lucru pentru managementul legat de
gen şi gen şi diversitate socio-culturală din România:



Un ghid referitor la şansele egale publicat de ANES



Cursuri despre Studii de Gen ţinute la Universitatea din Cluj



Un website cu privire la Gender Mainstreaming menţinut de CPE



Statistici de la ANES



Studii furnizate de Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen :
FILIA http://www.centrulfilia.ro/index.html



"Black Book of Equal Opportunities between Women and Men in
Romania" o societate pentru analize feministe
http://www.anasaf.ro/ro/index.htm
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12. Resurse

O parte importantă în managementul legat de gen şi gen şi diversitate socioculturală îl constituie procurarea de resurse. Acestea includ bani, timp şi
oameni. Ar trebui obţinute angajamente obligatorii în a le furniza, şi ar trebui
de asemenea stabilit cum ar trebui folosite resursele. Monitorizarea şi
verificarea acestor resurse ar trebui să ocupe un loc în cadrul întregului
proiect. Capitolele care vor urma vor descrie aceste aspecte în mai multe
detalii. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi “Manualul pentru
Introducerea Gender Mainstreaming în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii
profesionale”.

12.1

Resurse umane

Cele mai importante resurse ale unei organizaţii sunt oamenii săi. În legătură
cu implementarea Managementului Diversităţii şi Genului, este imperativ să fie
aleşi oamenii potriviţi cărora să li se confere îndatoriri şi responsabilităţi în
legătură cu acest proces. În lumina filosofiei procesului descendent (top
down), este avantajos să fie aleşi oamenii care sunt dotaţi cu autoritatea
necesară, competenţele şi responsabilitățile necesare pentru desfăşurarea
acestei sarcini. Pentru mai multe informaţii cu privire la aceste competenţe şi
responsabilități vă rugăm consultaţi următoarele capitole.
După cum s-a menționat deja în introducere, resursele umane se referă nu
numai la personalul din organizaţiile educaționale, cât şi la actorii implicaţi. De
aceea, instituţiile publice, ministerele, partenerii sociali, etc. ar trebui să aloce
timp pentru a hotărî ce persoane vor să implice în procesul de implementare al
noţiunilor de gen şi diversitate socio-culturală.
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După cum s-a stabilit deja, este necesar să se echipeze oamenii răspunzători
cu abilităţile de care au nevoie pentru a implementa cu succes proiectul de
Gender & Diversity. Înainte ca acest lucru să poată fi făcut, este necesar să se
aprecieze critic situaţia din cadrul sistemelor educaţionale şi de formare, cât şi
serviciile de consiliere oferite de organizaţii private şi guvernamentale din
ţările partenere sau orice alt actor implicat şi să se stabilească ce calificări sunt
necesare pentru implementarea din punctul de vedere al genului şi diversităţii.

Pentru a se asigura că profesorii au calificările necesare, cursurile de pregătire
ar trebui furnizate pentru personal ca şi măsuri de calificare a personalului.
Acelaşi lucru se aplică şi consilierilor sau membrilor personalului din cadrul
ministerelor, din organizaţiile de îndrumare şi din orice altă organizaţie care ar
fi importantă pentru abordarea integratoare a ideilor şi conceptelor legate de
gen şi diversitate socio-culturală.

Îndrumătorii, consilierii şi mediatorii pentru locurile de muncă asistă clienţii cu
informaţii, sfaturi, îndrumare şi suport active păstrând principiul tratamentului
egal pentru bărbaţi şi femei şi alte aspecte legate de gen şi diversitate socioculturală în ceea ce priveşte accesul la angajare, pregătire profesională şi
condiţii de promovare şi de muncă. De aceea, ar trebui să fie pregătiţi să
aplice Gender Mainstreaming şi Diversity Management în contact cu clienţi,
superiorii şi colegii lor. Alţi actori implicaţi de la nivelul elaborării deciziilor care
au de-a face cu strategii generale, planuri de acţiune şi măsuri în această
privinţă ar trebui de asemenea să fie deschişi faţa de Gender Mainstreaming şi
de problemele legate de gen şi diversitate socio-culturală în ceea ce priveşte
nivelul politic.

Este important să se descopere cum să se asigure că centrele de pregătire
devin centre de învăţare care sunt multidirecţionate şi accesibile tuturor,
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folosindu-se cele mai potrivite metode special concepute pentru diversitatea
grupurilor ţintă; cum să se prevină excluderea din societatea bazată pe
cunoștințe prin definirea acţiunilor prioritare pentru minorități, pentru
vârstnici, persoane cu dizabilităţi, pentru sub calificaţi şi pentru femei.
Pentru consilieri, îndrumători, mediatori locuri de muncă şi alţi actori interesaţi
este de asemenea important să asiste membrii personalului lor în accesarea
problematicilor legate de Gender Mainstreaming şi Diversity Management
întâlnite în munca de zi cu zi pentru a lua în considerare aspectele legate de
egalitate din politici, design-uri şi relaţii cu clienţii.
Gender

Mainstreaming

şi

Diversity

Management

pune

noi

întrebări

personalului. Întrucât competenţa gender este numai uneori comunicată în
faza generală de training, mulţi angajaţi nu vor sesiza problemele legate de
gen şi diversitate socio-culturală. De aceea, este crucial ca personalul să fie
sprijinit şi asistat în acţiunea de implementare a Gender şi Diversity
Mainstreaming. O bună metodă de a face acest lucru este asigurarea de
cursuri de pregătire pentru personal.

Aceste cursuri ar trebui concepute pentru a ajuta consilierii, îndrumătorii,
managerii de caz, mediatorii pentru locuri de muncă şi orice alt actor implicat
să dezvolte o conştientizare legată de gen şi diversitate socio-culturală.
Unul dintre produsele de bază ale proiectului Gender & Diversity este: „Manual

pentru abordarea integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în
practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale”, care este dedicat
fundamentului didactic pentru planificarea abordării integratoare de gen şi a
training-urilor legate de diversitate.
Acesta include diverse activităţi şi măsuri care pot fi folosite în cursurile de
Gender Mainstreaming şi Diversity Management pentru lărgirea competenţelor
şi beneficiilor rezultate de pe urma diverselor experienţe.
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12.1.2 Romania

In Romania, multe universităţi şi instituţii de învăţământ superior au cursuri şi
programe care abordează problemele legate de gen şi diversitate socioculturală la diferite niveluri.
ONG-urile şi alte asociaţii organizează workshop-uri, mese rotunde şi seminarii
cu privire la problemele legate de egalitatea de gen şi diversitate socioculturală unde încearcă să sensibilizeze administraţia publică, factorii
decizionali şi furnizorii de politici.
Materialele şi produsele dezvoltate în diverse proiecte sunt furnizate în şcoli şi
instituţii publice.

12.2

Resurse financiare

Banii – fac lumea să se învârtă …
Finanţarea activităţilor legate de abordarea integratoare a genului şi
diversităţii şi proiectele legate de managementul diversităţii pot avea loc în
cadrul unei organizaţii sau cu fonduri din afara organizaţiei.
O opţiune de finanţare importantă care trebuie luată în considerare este
posibilitatea primirii de donaţii. Subvenţiile pot fi definite ca acordarea de
fonduri

publice

nerambursabile

au

rambursabile

numai

în

anumite

circumstanţe la nivel federal, statal sau local. De aceea, autorităţile locale,
regionale şi naţionale şi organele publice joacă un rol important. Ar trebui
implicate în faza timpurie a activităţilor legate de gen şi diversitate şi să fie
luate în calcul şi contactate pentru cererea de fonduri publice.
În ciuda acestor fonduri, subvenţiile internaţionale s-ar putea aplica în unele
cazuri. Totuşi autorităţile naţionale ar putea ajuta cu informaţii suplimentare
referitor la acest aspect. Exemple de subvenţii internaţionale sunt proiectele
finanţate de UE sau proiectele cu sprijin din partea Băncii Mondiale, care oferă
asistenţă financiară şi tehnică în toate ţările din lume.
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Importanţa măsurilor planificate trebuie făcută clară celor responsabili cu
furnizarea resurselor şi dacă este necesar trebuie să li se amintească - în
special în cazul finanţării interne de responsabilităţile lor în mod descendent în
cadrul sferei propriilor organizaţii.
În ceea ce priveşte situaţia specifică din ţările ţintă Gender & Diversity,
următoarele pagini vor oferi unele exemple.

12.2.1 România
Delegaţia Comisiei Europene din România mobilizează voinţa politică,
expertiza şi resursele financiare prin intermediul diferitelor programe. Unul
dintre subiectele necesare accesării acestor programe este asigurarea şanselor
egale între bărbaţi şi femei.
ANES va dezvolta proiecte din fondurile structurale (Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) - Fondul Social
European)
ONG-urile şi alte asociaţii accesează diverse surse financiare. De exemplu:
FILIA dezvoltă programe fondate de camera deputaţilor în cadrul proiectului:
“Parteneriat cu societatea civilă”, Agenţia elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare etc.
CPE – Centrul pentru Parteneriat şi egalitate
Programe fondate de Ambasada Olandei (Programul Matra-KAP al Ambasadei
Olandei la București)



Agenţia de dezvoltare internaţionala canadiană



Programele Naţiunilor unite



Open Society Foundation Romania etc.
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12.3

Alocarea responsabilităţii clare
şi efective

Referitor la timp şi oameni ca tipuri de “resurse” acest capitol va da mai multe
detalii cu privire la alocarea efectivă a resurselor şi a responsabilităților.

Implementarea principiului diversităţii într-o organizaţie şi în societate
determină un proces de schimbare. Recomandările prevăd ca în primii paşi
sensibilizarea să înceapă de la nivelul superior (procesul descendent) ca de
exemplu actori interesaţi, factori decizionali. Al doilea pas este procesul
ascendent (bottom up), astfel încât ar trebui să urmeze sensibilizarea
publicului în general.

Dacă conducerea unui sistem nu este convinsă de eficienţa managementului
diversităţii sau a abordării integratoare de gen din cadrul sistemului – din
cadrul societăţii – obiectivul şanselor egale poate deveni împovărător sau
dificil de atins.

De vreme ce procesele de schimbare sunt mai degrabă împovărătoare şi de
lungă

durată,

este

necesar

să

se

stabilească

o

ierarhie

clară

a

responsabilităţilor şi să se decidă cine este responsabil pentru fiecare stadiu al
procesului. Mulţi actori interesaţi ar trebui incluşi aici, printre care şi instituţii
guvernamentale ca de exemplu Ministerul Educației sau Birourile pentru Șanse
egale. Oriunde este posibile ar trebui identificate si folosite sinergiile.
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Când este vorba de desfăşurarea planului, vor exista indivizi, grupuri sau
entităţi care vor fi responsabile pentru realizarea elementelor planului, în timp
ce alţi indivizi, grupuri sau entităţi întreprind munca reală. Primul grup este
numit partea responsabilă iar grupul al doilea partea activă. Este necesar să se
identifice clar relaţia dintre cele două părţi.

În multe organizaţii pentru proiecte similare s-a introdus managerul în
probleme de diversitate socio-culturală şi managerul pentru abordarea
integratoare de gen. La început el/ea ar trebui să vină din afară, faptul că nu a
fost implicat în organizaţie înainte îl ajută să stabilească punctele forte şi slabe
ale sistemului. Oamenii care lucrează în cadrul unui sistem, au dificultăţi în
distanţarea de acesta şi nu sesizează erorile pe care ei sau colegii lor le fac.
De aceea, managerul în probleme de diversitate si managerul pentru
abordarea integratoare de gen nu este numai un expert în perspectivele
respective dar trebuie să şi lucreze ca şi consilier şi îndrumător pe parcursul
acestei faze. (Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi “Manualul
pentru Introducerea Gender Mainstreaming în practica de zi cu zi a educaţiei şi
pregătirii profesionale”.)

Dacă obiectivele de performanţă nu au fost atinse în intervalul alocat în planul
de implementare, atunci ar trebui să existe o consecinţă pentru părţile
responsabile. Această consecinţă poate lua forma fie a unei pierderi unui
stimulent fie atragerea unui mijloc de constrângere. Ambele

trebuie clar

identificate şi să aibă o magnitudine suficientă pentru a garanta faptul că
implementarea va continua. Acest lucru ne pune la încercare desigur întrucât
oamenii vor fi puşi într-o situaţie dificilă în acea perioadă şi absenţa unor
modele va avea o influenţa negativă asupra dorinţei lor de alocarea de
indicatori adecvaţi în evaluarea şi verificarea unor asemenea proiecte va fi un
element-cheie de luat în considerare. Următoarele pagini vor prezenta din nou
unele exemple din ţările ţintă.
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12.3.1 România

In Romania, diverse instituţii sunt responsabile pentru implementarea egalităţii
de şanse şi diversitatea socio-culturală. Aceste instituţii publice şi private
includ:



Comisia senatului cu privire la Șansele egale pentru femei şi bărbaţi



Ministerul Educaţiei şi Cercetării



Consiliul Naţional pentru Pregătirea profesională a adulţilor



Agenţia naţională pentru Șanse egale pentru femei şi bărbaţi (ANES)



Centrul pentru Parteneriat şi egalitate (CPE)



Parteneriatul pentru centrul de egalitate (SON)



Reţeaua de nediscriminare a egalităţii de gen (GEN)



Parteneriatul American-român pentru egalitate de gen (ARPGE)



Centrul pentru dezvoltare curriculară şi studii de gen: FILA



Programul de şanse egale pentru Femei şi Bărbaţi în Procesul
European de Accedere (EOWM)
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12.4 Competenţe

Studiile ştiinţifice arată că există cel puţin trei feluri diferite de competenţe:7
Competenţele trebuie să fie alocate în întregime astfel încât să satisfacă
cerinţele pentru un proces comprehensiv şi organizat sistematic la nivelurile
acţiunii administrative. Alocarea unei anumite sarcini în cadrul unui aparat
oficial afectează modul în care se desfăşoară această sarcină. Atunci când se
alocă sarcini şi competenţe, ar trebui să se acorde importanţă diverselor
niveluri ierarhice şi funcţionale în cadrul organizaţiei, ca de exemplu
diferenţele dintre nivelul de senior management şi nivelul sub-departamental.
Acest lucru înseamnă alocarea de sarcini şi competenţe la fiecare nivel în
conformitate cu posibilităţile sale de luare de decizii.
Când structurile de competenţă sunt stabilite pentru Gender and Diversity
Mainstreaming, ar trebui să se ţină cont că egalitatea este o sarcină
transversală care nu este la fel de importantă pentru orice subiect specific.
Prin urmare, nu ar trebui creată nici o structură specială, în schimb ar trebui
folosite structurile existente.
În ansamblu, ar trebui să se aibă în vedere dezvoltarea necesară a
competenţelor pentru toţi membrii personalului atunci când se alocă
competenţe pentru implementarea Gender and Diversity Mainstreaming.
Nimeni nu poate îndeplini o nouă sarcină bine dacă el sau ea nu a învăţat
abilităţile

necesare

în

acest

scop.

De

aceea,

competenţa

necesară

implementării Gender and Diversity Mainstreaming ar trebui transferată prin
intermediul pregătirii profesionale. Dezvoltarea competenţei specialiste poate
de asemenea fi obţinută prin implicarea consultanţilor externi implicaţi.
Dacă Gender and Diversity Mainstreaming va fi văzut ca o sarcină pentru
întreg personalul, atunci această competenţă specială trebuie inclusă în
descrierile locului de muncă şi a funcţiei. La nivelul părţilor interesate este
important ca

Gender and Diversity Mainstreaming să fie o parte vizibilă a

7 http://www.genderkompetenz.info/eng/gendermainstreaming/implementation/competencies/
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identităţii unei organizaţii şi să fie inclus în toate publicaţiile oficiale, ex:
declaraţii de misiune, rapoarte anuale, etc.
Competenţa de gen şi diversitate socio-culturală reprezintă abilitatea
oamenilor de a recunoaşte perspectivele legate de gen sau diversitate socioculturală în domeniile lor de muncă şi politici şi să se concentreze asupra
acestora pentru asigurarea egalităţii de gen şi diversitate socio-culturală.
Această competenţă este o condiţie necesară pentru o abordare integratoare
de gen şi diversitate socio-culturală de succes. În acelaşi timp, o nouă
competenţă este produsă prin implementarea abordării integratoare de gen şi
diversitate socio-culturală.
Experienţa

implementării

Gender

Mainstreaming

în

administraţiile

guvernamentale federale şi statale arată că angajaţii au nevoie de sprijin în
sarcina lor de a integra perspectivele legate de gen şi diversitate socioculturală în munca lor de zi cu zi. Deseori nu există o concepţie exactă despre
cum poate fi implementat acest mainstreaming în ariile lor specifice de muncă.
La întrebarea referitoare la cine trebuie să îndeplinească această sarcină, deci
cine este responsabil pentru îndeplinirea acestei sarcini, răspunsul ar fi în
cadrul unei organizaţii administrative prin intermediul Alocării Competenţelor,
care există pentru a desemna clar responsabilitățile şi pentru a permite
sarcinilor să fie alocate într-un mod cât mai inteligibil posibil.
Implementarea principiului diversităţii în cadrul unei organizaţii necesită
următoarele competenţe minime pentru toate persoanele implicate:

Competenţă Socială
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Comunicare interculturală, care poate fi adaptată la colegi sau la clienţi



Managementul timpului ţinându-se cont de mediul cultural



Cultura conflictuală
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Competenţă Profesională



Traininguri de limbă pentru limba ţării sau limba de la locul de muncă



Împuternicire



Educaţie şi educaţie ulterioară

Este o idee bună să se creeze funcţia de Manager în probleme de diversitate
socio-culturală, cel puţin în timpul stadiilor iniţiale de Managementul
Diversităţii. Acest manager trebuie să fie dotat cu o gamă largă de
competenţe. Printre acestea, se numără



Competenţă comunicaţională



Identificare totală cu problemele legate de diversitate socio-culturală



Sensibilitate înaltă pentru a putea identifica nevoile indivizilor şi ale
diverselor grupuri.



Abilitatea de a convinge organizaţia de avantajele diversităţii pentru
toate persoanele implicate. El/ea trebuie să fie capabil (ă) să ofere
argumente bune pentru implementarea managementului diversităţii, în
caz contrar personalul nu va lua în serios abordarea.

Astfel, abilităţile şi competenţele aparţin competenţelor sociale, comunicării
interculturale, managementului conflictului, abilităţilor de limbă şi oricărei
alteia care ar putea influenţa comportamentul şi ideile individuale cu privire la
persoanele de alt sex, vârstă, mediu social, religie, etnie etc. O analiză
detaliată

poate

fi

găsită

în

“Manualul

pentru

Introducerea

Gender

Mainstreaming în practica de zi cu zi a educaţiei şi pregătirii profesionale”.
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12.4.1 ROMANIA
In Romania, Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesională a Adulţilor
(CNFPA)

a

definit

unele

implementarea proiectelor

competenţe

de

care

este

nevoie

pentru

de gen şi diversitate socio-culturală. Acestea

includ:



Comunicare



Elaborarea deciziilor



Lucrul cu numere



Învăţare

dezvoltarea

personală



Tehnologie IT



Îmbunătățirea



Limbă străină

de învăţare



Iniţiativă şi creativitate



Rezolvarea problemelor



Control de sine



Participare socială activă



Gândire



Lucrul în echipă



Competenţe



metodelor

antreprenoriale
Adaptabilitate
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13 Evaluare şi verificare
O muncă bună necesită organizare şi sprijin. Implementarea Managementului
de gen şi de diversitate socio-culturală necesită o organizare şi un sprijin
continue. Întrucât implementarea este un proces dinamic care are nevoie de
supraveghere, rezultatele ar trebui să fie un feedback continuu la proces. De
aceea este important să se planifice ce fel de evaluare şi monitorizare vor fi
folosite.
Date şi perioade regulate pentru întruniri ar trebui astfel incluse în conceptul
specific de implementare. Ulterior, experienţa acumulată poate fi folosită
pentru a permite coordonarea şi raportarea. Aceste întâlniri pot fi folosite
pentru monitorizare şi coordonare cât şi pentru evaluarea finală a proiectului.
Monitorizarea continuă este critică pentru evenimente de succes şi furnizează
un avertisment timpuriu dacă lucrurile încep să devieze de la plan. Această
monitorizare va stabili dacă obiectivele sunt atinse în perioada alocată
acestora sau dacă este nevoie să fie stabilite alte intervale de timp.
O metodă de monitorizare este o componentă de implementare care se
adaptează. Trebuie identificate părţile responsabile pentru desfăşurarea,
conducerea şi plata acestor monitorizări. Monitorizarea se poate referi la date
cantitative şi calitative şi poate lua forma unor metode de evaluare diferite
(sondaje, chestionare, observaţii, focus-grupuri, întâlniri...)
Suplimentar la definiţia metodologiei folosite, este necesar să se definească ce
indicatori şi puncte de reper vor fi folosite în evaluarea succesului procesului
de implementare. Acestea trebuie luate în calcul în timpul stadiului de
planificare al proiectului Gender & Diversity. Următoarele sunt exemple de
puncte de reper şi de indicatoare.
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Indicatori
Când sunt trimise pliante pentru a informa actorii interesaţi de proiectul dvs.,
un indicator de succes este numărul de telefoane pe care le primiţi, cât de
mulţi actori intenţionează să participe la evenimentul despre care îi informaţi,
etc.

Puncte de reper
Una dintre măsurile stabilite în planul de implementare este educaţia şi
pregătirea profesională sistematică a personalului care predă şi care consiliază
cu privire la egalitatea de gen şi de diversitate socio-culturală. Un punct de
reper ar putea fi timpul la care un anumit procentaj din acest personal a primit
într-adevăr această pregătire.
Este important să se formuleze exact ce constituie un indicator de succes un
punct de reper. In relaţie cu exemplele de mai sus, aceasta înseamnă că o
măsură va fi văzută ca şi una de succes numai dacă de exemplu 10% dintre
respondenţi vor reacţiona la pliante, sau dacă 50% din personal au fost
pregătiţi într-un anumit interval. In legătură cu acest pliant este important să
se amintească că numărul de respondenţi ar putea fi mai scăzut dacă
informaţia este trimisă de o organizaţie privată în comparaţie cu un birou
guvernamental. De aceea, se recomandă ca organizaţiile private să încerce să
colaboreze cu instituţiile oficiale ori de câte ori este posibil. In orice caz, o
campanie de informare prin intermediul pliantelor poate fi văzută ca şi una de
succes numai dacă rata de răspunsuri se ridică la cel puţin 10%.
În legătură cu punctele de reper de mai sus, rata la care personalul poate fi
pregătit depinde bineînţeles de numărul instituţiilor de educaţie publice şi
private dintr-o ţară cât şi de numărul profesorilor şi instructorilor disponibili
pentru ţinerea acestor cursuri cu privire la egalitatea de gen şi diversitate
socio-culturală. Informaţiile prezente din ţările țintă sugerează că lipsesc
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considerabil aceşti profesori şi instructori. Când se defineşte un punct de
reper, toţi aceşti factori trebuie luaţi în considerare.

“Auditul social” este un alt mod de monitorizare. Acesta este un proces
comprehensiv de dialog şi îmbunătăţire continuă care furnizează un fel de
măsurare a productivităţii continue contra valorilor şi obiectivelor sale şi contra
aşteptărilor actorilor săi, în special dacă este verificat extern pentru a-i creşte
credibilitatea. Acest proces permite organizaţiilor să îşi facă o imagine mai
clară asupra modului în care îi văd părţile interesate şi să construiască relaţii
mai favorabile cu acestea din urmă.

13.1 ROMANIA
In Romania, Ministerul Educaţiei şi Cercetării controlează dacă măsurile pentru
respectarea principiului de şanse şi tratament egal pentru bărbaţi şi femei sunt
incluse în planurile educaţionale, iar Consiliul Naţional pentru Pregătirea
profesională a adulţilor, o autoritate administrativă autonomă, asigură
aplicarea măsurilor de respectare a şanselor şi tratamentului egal pentru femei
şi bărbaţi în dezvoltarea politicilor şi strategiilor cu privire la pregătirea
profesională a adulţilor.
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14 Măsuri pentru asigurarea acceptării

Un plan de implementare a problemelor legate de gen şi diversitate socioculturală trebuie să includă o secţiune despre cum poate fi asigurată
acceptarea. O implementare de succes se bazează pe o abordare
descendentă, este crucială pentru managementul superior şi de mijloc în
vederea perceperii acceptării ca şi un element esenţial.
Implementarea descendentă înseamnă aici asigurarea acceptării ca o sarcină
esenţială pentru managementul superior şi de mijloc respectiv pentru organele
sau autorităţile care elaborează politici care ar putea acţiona ca “multiplicatori”
în funcţie de rolul şi sarcina lor în cadrul demersului respectiv.
In conformitate cu Gender Kompetenz Zentrum (Centru de Competenţe de
Gen), există câteva fundamente care s-au dovedit a fi folositoare în asigurarea
activă a acceptării8:
1. Scopuri obligatorii şi comunicare credibilă
Gender and Diversity Mainstreaming ar trebui perceput ca o sarcină obligatorie
transversală, acordându-i-se un statut legal şi organizaţional. Cei implicaţi
trebuie să ştie exact cine ce şi când trebuie să facă. Managerii pot ajuta prin
utilizarea poziţiei lor ca exemple şi pentru a pune la dispoziţie resursele.
2. Informaţii cu privire la gen şi diversitate socio-culturală
Informaţii clare despre ce înseamnă gen şi diversitate socio-culturală şi despre
care este scopul strategiei poate promova acceptarea de către personal.
Informaţii referitoare la instrumentele de calitate pe care se bazează
implementarea sunt extrem de importante.

8 http://www.genderkompetenz.info/eng/gendermainstreaming/implementation/securing_acceptance/
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3. Pregătire şi consultanţă
Cursurile de pregătire pot fi folosite pentru comunicarea cunoştinţelor
necesare. Consultanţa este un mijloc eficient special pentru clarificarea
incertitudinilor existente şi pentru sprijinirea implementării practice în munca
specializată de exemplu.
4. Bunul exemplu
Prin folosirea bunului exemplu din sectoarele de muncă specializată, se poate
demonstra cum o implementare de succes poate îmbunătăţi calitatea muncii.
Astfel cea mai bună practică poate convinge şi motiva chiar şi acei oameni
care până în prezent au ştiut puţine referitor la acest subiect. Aceste exemple
sunt deseori convingătoare dacă ele se leagă, de exemplu, de proiecte pilot în
cadrul organizaţiilor lor. Prin intermediul acestor exemple, devine clar că este
nevoie de acesta în cadrul organizaţiei şi se stimulează în acelaşi timp o
gândire productivă competitivă.
Întrucât implementarea proiectului priveşte pe toţi membrii organizaţiei, este
vital ca personalul să înţeleagă ce implică şi de ce ar trebui să se implice în
proces. Sprijinul întregului personal în vederea implementării este crucial şi
depinde de sprijinul managerilor de la toate nivelurile.
O altă opţiune pentru asigurarea acceptării este acordarea unor certificate
speciale, care recunosc că o organizaţie a îndeplinit criteriile pentru egalitate
de gen şi diversitate socio-culturală, care se corelează cu bonusuri speciale
pentru personalul care a ajutat la implementare.
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14.1

Comunicare

Întrucât comunicarea este extrem de importantă nu doar pentru asigurarea
acceptării, cât şi pentru succesul întregului proces de implementare, următorul
capitol va aborda acest subiect şi diversele metode de comunicare care pot fi
aplicate.
Pentru a pune responsabilitatea descendentă în mişcare, nivelurile de
management superior şi mediu, respective organele decizionale şi Managerii
de diversitate socio-culturală şi/sau de abordare integratoare de gen ar trebui
să comunice sarcina transversală şi să asigure o informare continuă cu privire
la paşii implementării managementului de gen şi de diversitate socio-culturală.
Mijloacele relevante de comunicare ar trebui folosite în acest scop, ca de
exemplu evenimente, anunţuri interne, intranet, internet etc. este de
asemenea important pentru organizaţiile publice să menţină un flux continuu
de comunicare şi schimb de informaţii operativ.
Ca de altfel în multe domenii ale vieţii, comunicarea este crucială când este
vorba de implementarea schimbării în cadrul organizaţiei. Comunicarea trebuie
menţinută la toate nivelurile şi cu cât mai mulţi actori implicaţi. Pentru a
atinge acest obiectiv, un plan de comunicare se poate dovedi util.

Un plan de comunicare se foloseşte



Pentru a ajuta la a gândi de ce mecanisme de comunicare este nevoie
pentru un proiect de succes.



Pentru a stabili aşteptările unei comunicări eficiente între membrii
echipei parteneri colaboratori şi multiplicatori
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Pentru a documenta ce raport al statutului se va realiza
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Pentru a asigura transparenţa întâlnirilor şi a ceea ce vor face părţile
implicate pentru a fi aliniaţi şi sincronizaţi, cum se vor documenta
deciziile, cine va participa la activităţi.



Pentru

a

identifica

actorii

implicaţi

care

trebuie

implicaţi

în

comunicarea proiectului



Pentru a definit canalele de informare şi comunicare, ca de exemplu emailurile, mesajele vocale, conversaţiile informale prin SMS, întâlnirile
virtuale, teleconferinţe, imprimări etc.



Pentru a aloca canale de comunicare specifice pe parcursul
programului de gen şi diversitate socio-culturală

Planul de comunicare nu numai că evidenţiază cum va lucra comunicarea; dar
permite oamenilor din afara echipei de lucru să ştie la ce să se aştepte. Ar
putea de asemenea documenta comunicarea care ar trebui să aibă loc între
proiecte similare.
Cele mai întâlnite canale de comunicare folosite pentru interpelarea atât a
actorilor implicaţi cât şi a publicului larg (unu la una şi una la mai multe
măsuri) sunt următoarele:

Web Site-uri
Site-uri web cât şi pagini personale pot furniza informaţii referitoare la
iniţiativele legate de gen şi diversitate socio-culturală. Acestea pot oferi
informaţii detaliate oricui este interesat. Prin intermediul legăturilor web/ de
la alte pagini personale şi site-uri relevante, publicitatea se poate lărgi de la
nivelul local la cel internaţional. In general, site-urile web prezintă avantajul
de a oferi descărcări de documente şi materiale de imprimat pentru informaţii
ulterioare detaliate.

Prezentări PowerPoint
Prezentarea poate furniza toate informaţiile generale. Acestea pot informa
actorii-cheie, politicienii, furnizorii de pregătire profesională, profesorii şi
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instructorii cu privire la designul programului, abordarea sa specifică şi
strategia în contextul specific al judeţului în ceea ce priveşte managementul
diversităţii şi al abordării integratoare de gen. prezentările pot fi oferite pe
fond de hârtie sau în versiune electronică pentru descărcare gratuită de pe
site-uri web; pot fi incluse pe DVD şi CD-ROM realizate de asemenea pentru a
creşte conştientizarea publicului.

Pliante şi fluturaşe
Pliantele pot conţine o scurtă descriere a activităţilor de ansamblu privitoare la
gen şi diversitate socio-culturală. Pot fi distribuite actorilor-cheie şi părţilor
implicate şi publicului interesat. Ar putea de asemenea fi incluse pe website
pentru descărcare gratuită.

Afişe
Scopul afişelor este în general de a suscita interesul şi de a informa despre
iniţiativele legate de gen şi diversitate socio-culturală. Ar putea fi folosite la
diverse evenimente şi oferite pentru descărcare gratuită pe website-uri.

DVD şi CD-ROM
DVD-urile şi CD-ROM-urile ar putea oferi informaţii audio, video sau textuală
cu privirea la evenimentele legate de gen şi diversitate socio-culturală sau la
program în general. Ar putea fi înmânate în cadrul conferinţelor, al workshopurilor, sau gratuit în cadrul diferitelor organizaţii ca de exemplu ministere,
parteneri sociali, furnizori educaţionali.

Buletine informative
În funcţie de actualizările regulate, se pot oferi buletine informative în variantă
listată sau electronică, putând fi descărcată de pe un website de exemplu. Pot
fi folosite pentru a informa cu privire la programul general dar şi pentru a
arăta activităţile curente şi pentru a creşte conştientizarea în cadrul diverselor
grupuri ţintă.
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Linii directoare
Produsele proiectului Gender & Diversity ar putea fi diseminate pentru a
informa furnizorii de educaţie pentru adulţi, profesorii şi instructorii cât şi
designerii cursurilor despre cum pot fi sensibilizate grupurile lor ţintă şi despre
cum se pot implementa diversele materiale în practicile lor de învăţare.
Produse similare ar putea fi folosite ca materiale complementare.

Conferinţe
Organizarea unor conferinţe specifice pe tema gen şi socio-culturală împreună
cu intervalul de timp alocat programului ar fi un element-cheie în organizarea
evenimentelor de creştere a conştientizării. Diferite grupuri ţintă ar putea fi
abordate şi s-ar putea stabili unele elemente centrale. Organizarea de
workshop-uri şi de conferințe ar putea de asemenea să asigure intrări şi
feedback-uri de la participanţi.
Toate aceste evenimente de comunicare au atât avantaje cât şi dezavantaje.
Unele pot fi folosite mai bine pentru grupuri ţintă specifice şi/sau evenimente,
altele pot fi folosite pentru orice ocazii. Planul de comunicare va trebui să ia în
considerare atât punctele slabe şi forte cât şi resursele disponibile şi
obiectivele stabilite.
În ceea ce priveşte activităţile de relaţii cu publicul şi organizarea unor
evenimente de diseminare eficientă Conceptul de Implementare ar recomanda
să se ia în considerare alături de planul de comunicare şi următoarele faze în
organizarea evenimentelor de diseminare ca de exemplu conferințe, seminarii,
workshop-uri:



Planificarea evenimentului (conceperea evenimentului, fezabilitate, PR,
media, monitorizare,...) Obiectiv (de ce să se organizeze acest
eveniment?), Grupul ţintă/beneficiarii (Cine să organizeze evenimentul
pentru cine?)
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Pregătirea evenimentului şi livrarea



Post eveniment

Planificarea evenimentului
Planificarea evenimentelor de diseminare presupun elaborarea unui concept
de eveniment, a planului de resurse şi a conceptului de monitorizare şi control.

Conceptul de eveniment ar trebui să clarifice ce obiectiv (e) a (au) fost
selecționate şi cum vor fi comunicate aceste obiective. Obiectivul (ele) va (vor)
influenţa decizia canalului (lor) de comunicarea şi va restrânge ce ar trebui să
includă organizatorii. Unele scopuri şi obiective sunt



Promovarea

ideii,

conceptului

sau

măsurilor

pentru

nou-veniţi

referitoare la gen şi diversitate socio-culturală



Informarea publicului larg cu privire la perspectivele legate de gen şi
diversitate socio-culturală



Creşterea conştientizării în ceea ce priveşte problemele legate de gen
şi diversitate socio-culturală



Obţinerea acoperirii media



Acordarea de beneficii actorilor implicaţi şi/sau membrilor



..

În acelaşi timp organizatorii ar trebui să clarifice în conceptul evenimentului
pentru cine este organizat acesta din urmă. După cum s-a menţionat mi sus,
grupurile ţintă selectate – care ar putea merge mână în mână cu obiectivele
ţintite, vor restrânge decizia canalului (lor) de comunicare.
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In general, problemele legate de gen şi diversitate socio-culturală ar putea fi
de interes pentru



Furnizorii de educaţie şi pregătire profesională şi personalul acestora



Actorii-cheie, membrii organizațiilor umbrelă şi părţile interesate în
politicile şi strategiile de educaţie şi pregătire pe tot parcursul vieţii la
nivel naţional sau internaţional,



Un public larg



Suporteri generali sau sponsori



Beneficiari direcţi ai măsurilor şi produselor proiectului



Media

Conceptul de eveniment trebuie de asemenea să arate canalul (le) selectate
de comunicare, ca de exemplu fluturaşe, afişe, DVD-uri, etc. care
acompaniază evenimentul de diseminare. Ulterior vor trebui planificate atât
locul de susţinere şi perioada /data cât şi entităţile şi oamenii care vor
coordona pregătirea, livrarea şi activităţile post-eveniment.

Alegerea

persoanelor şi a entităţilor care vor ajuta şi sprijini toate fazele evenimentului
de diseminare va include de asemenea şi descrierea sarcinii şi rolului şi
alocarea responsabilităţilor cât şi un plan de comunicare pentru a spune cine
va comunica ce fel de informaţie cui şi când. Dacă este suficient timp pentru
pregătirea persoanelor care nu au achiziţionat abilităţile şi competenţele
necesare, poate fi avantajos să se apeleze la oameni de încredere şi să îi
invitaţi în cadrul echipei de organizare a evenimentului.
Altfel ar trebui să vă angajaţi în headhunting şi să găsiţi membri de personal.
O parte importantă a conceptului de eveniment va include fondarea unui
eveniment de diseminare. Pentru a decide dacă resursele vor acoperi costurile
şi munca pentru îndeplinirea obiectivelor dorite, va fi de un real folos un plan
de fezabilitate. Dacă fezabilitatea este determinată şi dacă este luată decizia
de desfăşurare a evenimentului de diseminare, ar trebui elaborate un plan de
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monitorizare. Planul de monitorizare va include metodele şi instrumentele de
evaluare selectate (chestionare poştale, interviuri, observaţii) şi indicatorii de
apreciere dacă evenimentul de diseminare a fost un succes.
Unii indicatori tipici calitativi şi cantitativi ar fi colaţionarea datelor ca de ex.
numărul de participanţi, satisfacerea audienţei, opinia publică sau resursele
financiare obţinute prin sponsorizare. Evaluarea ar trebui de asemenea să
includă un plan de management al riscului, care prevede cele mai întâlnite
probleme şi soluţiile care ar trebui aplicate.
În sfârşit, conceptul ar trebui să includă un plan de PR şi de media. Relaţiile cu
publicul au de-a face cu influenţarea opiniei publice, prin prezentarea unei
imagini a clientului, a mesajului sau a produsului, în timp ce planul media are
ca obiectiv obţinerea celei mai bune relatări media.
Pentru a suscita interesul jurnaliştilor, ar putea fi distribuite comunicate de
presă. Chiar dacă stilurile media diferă de la ţară la ţară, abordarea “KISS” se
va aplica în cele mai multe cazuri. În primul rând comunicatele de presă
trebuie să fie scurte şi simple. Pentru informaţii suplimentare, ar putea fi livrat
material de sprijin sau s-a putea oferi interviuri.

Pregătire şi livrare eveniment
Pregătirea şi livrarea evenimentului ar trebui să aibă loc fără piedici dacă se
bazează pe un concept bun de eveniment şi monitorizare. Totuşi, această fază
ar putea fi mai hectică decât altele. De aceea, managementul timpului şi
monitorizarea procesului sunt elemente-cheie pentru un eveniment de
diseminare de succes. Dacă organizatorii au luat în considerare problemele
legate de managementul riscului în conceptul lor de evaluare, ulterior multe
probleme s-a putea rezolva mai eficient.
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Post - eveniment
Faza post-eveniment a evenimentului de diseminare este de asemenea de o
mare importanţă. Rezultatele ar trebui analizate şi comunicate, problemele
financiare ar putea fi abordate şi ulterior evenimentului. În sfârşit, toţi oamenii
şi entităţile care au contribuit la organizarea acestui eveniment ar trebui
informaţi şi abordaţi conform planului dvs. de comunicare şi media.
Fiecare eveniment este o experienţă. Indiferent de cât de bine este planificat,
ar putea apărea probleme pe care evenimentului/conceptul de risc nu le-a
prevăzut.
Pentru a învăţa pentru evenimente ulterioare de diseminare, conceptul de
implementare recomandă arhivarea documentelor, scrierea unui scurt rezumat
asupra problemelor organizaţionale şi înregistrarea progresului şi a lecţiilor
învăţate. O evaluare bine elaborată şi un concept de control vă vor sprijini în
această ultimă sarcină.

14.2 ROMANIA
Programul pentru Șanse egale pentru bărbaţi şi femei în procesul European
de accedere (EOWM)
“Women: Gender Equality creates Democracy”, un proiect UE -Socrate

Programe iniţiate de GEN ca:



Observatorul Naţional pentru şanse egale pentru femei şi bărbaţi



Gen şi Educaţie



Violenţa împotriva femeilor
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Program pentru pregătirea profesorilor cu privire la managementul
comportamentului elevului



Garantarea de şanse egale pentru femei şi bărbaţi la locul de muncă



Construirea capacităţii profesioniştilor în asigurarea unei educaţii
relevante pentru carieră şi consiliere pentru locul de muncă



Ambasadorii Europei, etc

Programe iniţiate de FILIA ca de exemplu:



Șanse egale prin consiliere viaţă de familie şi carieră



COMPETITORI EGALI. PARTENERI EGALI. INTEGRAREA EGALITATII
DE GEN IN ELABORAREA DECIZIILOR
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