
SCURTĂ DESCRIERE
Pe durata unei jumătăți de zi, se va stimula un proces de reflecție la nivel individual și de grup, pornind de la elemente

concrete ale situației comunităților de romi din localitățile participanților și de la modul în care aceștia percep

problemele legate de situația descrisă.

Analiza va fi realizată  pe baza unor modele teoretice oferite de cercetările interculturale din psihologia socială  și va

avea în vedere deconstruirea ansablului de procese psihologice și sociale care au generat și riscă  să  perpetueze

situațiile de marginalizare, inegalitate și excluziune socială.

Participanții sunt susținuți să  identifice, atât tipurile de abordări utilizate în general și care au efecte limitate sau

chiar contrare intențiilor afirmate, cât și strategii de intervenție cu cele mai mari șanse de a genera schimbări

pozitive și sustenabile.

Sesiunea este gestionată  în mod flexibil și oferă  materiale și informații care să  răspundă  întrebărilor participanților

cu privire la tematica abordată.   

Obiectivul general:  Creșterea capacității autorităților locale de a acționa pentru soluționarea, în parteneriat, a

problemelor cu care se confruntă  comunitățile dezavantajate de romi.

Obiective specifice:

1.Dezvoltarea unei înțelegeri critice a cauzelor situației actuale a comunităților de romi

2.Dezvoltarea competenței interculturale a participanților, cu referire la valori, atitudini, abilități și cunoștinșe

relevante pentru susținerea unor interacțiuni pozitive între autoritățile locale și cetățenii de etnie romă
3. Dezvoltarea capacității de a identifica, planifica și implementa măsuri, politici publice și proiecte cu șanse mărite

de reușită  în susținerea unei dezvoltări locale incluzive și depășirii situației de excluziune socială  a romilor 

OBIECTIV

La final, participanții sunt invitați să  ofere feedback și să  reflecteze asupra modului în care conținutul sesiunii poate fi

transferat în schimbări concrete la nivel local și în adaptări ale măsurilor și proiectelor prezente și viitoare.

FINALITATE

Formatorul utilizează  materiale video, prezentări Power Point, studii de caz, exerciții în echipă  și analize pe baza

unor cazuri și situații concrete prezentate de participanți. 

METODE FOLOSITE

A B O R D A R E A  I N T E R C U L T U R A L Ă  Î N  P R O I E C T E
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(SESIUNE ADIȚIONALĂ INCLUSĂ ÎN CURSURILE TEHNICE DE FORMARE ROMACT)

 


