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Cuvânt înainte
“Pentru mine, oamenii nevoiaşi sunt precum arborii bonsai. Atunci când iei cele
mai bune seminţe ale unui copac înalt şi le sădeşti într-un mic ghiveci, obţii o
copie a marelui arbore de doar câţiva centimetri. Nu este nimic în neregulă cu
seminţele plantate, doar vasul cu pământ este nepotrivit. Săracii sunt un fel de
oameni bonsai. Nu este nimic în neregulă cu bagajul lor genetic, însă societatea nu le-a oferit niciodată mediul potrivit în care să se dezvolte. Tot ceea ce
trebuie să facem pentru a-i scoate pe oameni din sărăcie este de a le oferi un
mediu în care să poată progresa. Din clipa în care cei sărmani îşi vor putea
elibera energia şi creativitatea, sărăcia va dispărea. Am văzut întâmplându-se
acest lucru în satele din Bangladesh. Şi nu există niciun motiv pentru care acest
lucru nu s-ar putea întâmpla oriunde în lume.”
Muhammad Yunus & Karl Weber, Dezvoltarea afacerilor sociale: O nouă formă a capitalismului ce răspunde nevoilor urgente ale umanităţii, Curtea Veche,
Bucureşti 2010
În Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2009 privitoare la economia socială, se cere Uniunii Europene şi statelor membre să sprijine acest nou domeniu printr-o
serie de acţiuni concrete: recunoaşterea întreprinderilor sociale şi elaborarea unui cadrul legal care să definească statutul juridic al acestora; facilitarea accesului la credite
şi acordarea de stimulente fiscale organizaţiilor care vor desfăşura astfel de activităţi;
sprijin pentru dezvoltarea microcreditelor.
Conform rezoluţiei, întreprinderile şi celelalte organizaţii din economia socială joacă un
rol important în integrarea pe piaţa muncii a grupurilor supuse discriminării şi lipsite de
oportunităţi. Aceste noi modele de afaceri cultivă spiritul antreprenorial în rândul persoanelor defavorizate, care sunt încurajate să iniţieze activităţi comerciale cu scopul de
a deveni independente financiar. Angajatorii din economia socială furnizează un număr
semnificativ de locuri de muncă şi sunt interesaţi să investească în angajaţi. Fiind dezvoltate în cadrul unor comunităţi de resursele şi oportunităţile cărora sunt dependente, întreprinderile sociale reuşesc, într-o măsură mai mare decât alţi agenţi economici, să
creeze locuri de muncă stabile şi să furnizeze produse şi servicii care să aducă beneficii
reale consumatorilor şi să răspundă unor nevoi locale.
”Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
- 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie
6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul a debutat în luna iulie 2010, fiind coordonat de către Asociaţia Naţională a
Specialiştilor în Resurse Umane (”AUR”-A.N.S.R.U.) ce are drept parteneri Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, compania SIVECO Romania S.A., Fundaţia Post Privatizare,
Bucureşti, şi coaliţia KARAT, Varşovia, Polonia.
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Proiectul îşi propune să dezvolte o serie de structuri de economie socială în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excluziune socială
din trei regiuni: Vest, Nord-Vest şi Nord-Est. Sunt avute în vedere patru dintre grupurile
cu risc ridicat de excluziune: femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi părinţi din familii monoparentale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
• Crearea a 6 întreprinderi sociale administrate de către persoane din grupuri de
risc
• Facilitarea incluziunii pe piaţa muncii a 120 de persoane supuse riscului de excluziune socială
• Îmbunătăţirea capacităţii a 100 de lucrători sociali şi 60 de specialişti în economia socială de a susţine dezvoltarea economiei sociale.
Pentru o bună înţelegere a nevoilor grupurilor-ţintă vizate şi a oportunităţilor oferite de
comunităţi pentru dezvoltarea de programe antreprenoriale şi pentru incluziunea pe
piaţa muncii a persoanelor defavorizate, proiectul debutează cu o cercetare ce se va
desfăşura pe trei componente: în rândul grupurilor vulnerabile, în rândul societăţilor
comerciale şi în rândul lucrătorilor sociali şi specialiştilor în economia socială.
Paginile care urmează conţin rezultatele obţinute în urma celei de-a treia şi ultime componente a cercetării: cercetare în rândul lucrătorilor sociali şi specialiştilor în economia
socială. Scopul acestei investigaţii sociologice este: de a identifica cele mai adecvate
modele de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate vizate
de proiectul de faţă; de a evidenţia oportunităţile pentru crearea de noi locuri de muncă sustenabile pentru grupurile cu risc de excluziune; de a cunoaşte opiniile lucrătorilor
sociali şi ale specialiştilor în economia socială - persoane de decizie din cadrul cooperativelor, atelierelor şi unităţilor protejate ori organizaţiilor neguvernamentale acreditate
ca furnizori de servicii sociale – cu privire la beneficiile sociale oferite de modelele de
incluziune, precum şi dificultăţile cu care se confruntă structurile de economie socială pe
piaţa liberă.
Rapoartele celor două cercetări anterioare au fost date publicităţii în luna decembrie
2010, respectiv în februarie 2011, putând fi accesate de pe website-urile organizaţiilor implicate în proiect.
Bogdan Diaconu
Coordonator activităţi regiunea Vest, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse
Umane
Martie 2011
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METODOLOGIE - COMPONENTA CANTITATIVĂ
A3. Cercetare pe segmentul lucrătorilor şi specialiştilor în economia socială

Aria investigată:
Trei regiuni de dezvoltare
Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj
Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş
Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
Precizări:
Cercetarea urmăreşte şi realizarea unor comparaţii între zone.
Grupuri ţintă:
• Lucrători şi manageri în structurile economiei sociale
• Specialişti, experţi, formatori implicaţi în economia socială
Eşantion
• Volum total:
• 100 Lucrători şi manageri în structurile economiei sociale,
• 60 Specialişti, experţi, formatori implicaţi în economia socială.
Lucrători în structurile economiei sociale:
Criterii de stratificare:
Tipul şi mărimea comunităţii: rural, urban sub 30 mii, urban 30-100 mii, urban 100-200
mii, urban peste 200 mii de locuitori;
Judeţul.
Distribuţie: Eşantionul este distribuit proporţional cu ponderea straturilor.
Selecţia localităţilor şi a punctelor de eşantionare:
Selecţia localităţilor a fost făcută aleator, proporţional cu numărul de adulţi din localitate. Selecţia respondenţilor:La nivelul fiecărei primării va fi selectat aleator un lucrător
social.
Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică, 50%) - 8%
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Specialişti, experţi, formatori implicaţi în economia socială:
Eşantionul va fi unul neprobabilist, de tip „bulgăre-de-zăpadă”. Cu ajutorul unor lideri
locali (primar, secretar, om de afaceri, întreprinzător pe cont propriu, facilitator local,
angajat al unei funcaţii / asociaţii, profesor, poliţist, etc.) se vor identifica persoane
care activează în domeniul economiei sociale (fie sunt implicaţi într-o entitate economică
sau socială de acest tip, fie sunt recunoscuţi ca experţi în acest domeniu).
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METODOLOGIE - COMPONENTA CALITATIVĂ
A3. Cercetare pe segmentul lucrătorilor şi specialiştilor în economia socială

Scopul general este de a identifica modele de incluziune în muncă a celor 4 grupuri
vulnerabile vizate de proiect (tineri postinstituționalizați, persoane de etnie roma, femei
peste 45 de ani în căutarea unui loc de muncă şi capi de familii monoparentale în căutarea unui loc de muncă), adaptate nevoilor acestora; de a identifica oportunităţi şi
provocări ale acestor modele de incluziune şi de parteneriat şi de a cunoaşte recomandările lucrătorilor sociali şi specialiştilor în economie socială cu privire la sustenabilitatea
modelelor de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate.
Participanţii la cercetare: lucrători sociali şi specialişti în economia socială care desfăşoară activități ce implică persoane din rândul celor 4 grupuri-țintă în proiect.
Obiective:
obţinerea de informaţii complexe privind modelele de incluziune în muncă a persoanelor defavorizate din cele 4 grupuri vulnerabile vizate, adecvate nevoilor
acestora şi domeniului de activitate al companiilor, din perspectiva specialiştilor şi
lucrătorilor în economie socială;
obţinerea de informaţii detaliate privind eficiența sau impactul social al modelelor de incluziune, oportunităţile şi provocările asociate acestora, din perspectiva
specialiştilor şi lucrătorilor în economie socială;
colectarea recomandărilor specialiştilor şi lucrătorilor în economie socială cu privire
la sustenabilitatea modelelor de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate;
conturarea nevoilor şi aşteptărilor legate de formarea profesională a lucrătorilor/
specialiştilor în economie socială.
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Distribuirea pe regiune:
1 FOCUS GRUP CU LUCRĂTORI SOCIALI (minimum 4 participanți pe focus
grup):“Lucrători sociali, asistenți personali, asistenți comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenți maternali, îngrijitori, personal din instituții rezidențiale", conform definiției de grup țintă eligibil date de Ghidul aplicantului,
decembrie 2010.
1 FOCUS GRUP CU SPECIALIŞTI ÎN ECONOMIA SOCIALĂ (minimum 4 participanți
pe focus grup): "Specialişti care lucrează în structurile economiei sociale
(cooperative, CAR-uri, ateliere protejate etc.), alții decât cei care lucrează cu
grupurile vulnerabile, aşa cum sunt enumerați la punctul 1 (adică la punctul referitor la lucrători)”, conform definiției de grup țintă eligibil date de Ghidul
aplicantului, decembrie 2010.
2 INTERVIURI INDIVIDUALE SEMISTRUCTURATE cu SPECIALIŞTI în economie socială.

Regiuni şi comunităţi cuprinse în cercetarea calitativă:
NORD-EST: Iaşi
NORD-VEST: Cluj-Napoca
VEST: Arad
Au fost realizate în total 6 interviuri calitative individuale semi-structurate şi 6 focus
grupuri.
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ACCESUL PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ - VULNERABILITĂŢI
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Ce grupuri vulnerabile sunt într-o mai mare măsură afectate de
actuala criză economică? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din
trei menţiuni)

Percepția vulnerabilității unor
grupuri sociale în raport cu
actuala conjunctură economică
plasează, în opinia lucrătorilor
şi a specialiştilor în economia
socială, romii (31%), tinerii
(25%), pensionarii şi persoanele cu dizabilități (câte 23% din
mențiuni) în rândul celor mai
afectate categorii de populație.
Putem identifica diferențe de
percepție între sexe, bărbații
menționând în mami mare măsură “romii” sau “persoanele cu
dizabilităţi” în timp ce femeile
menţionează mai frecvent
“tinerii”.
Și la nivel regional apar diferențe, “tinerii” fiind mai degrabă menţionaţi în Nord-Est în
timp ce în Vest şi Nord-Vest
sunt menţionaţi într-o mai mare
măsură “pensionarii”.
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Dar ce grupuri vulnerabile considerațți că au dificultățți în a-si găsi
în prezent un loc de muncă? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate
din trei menţiuni)
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Bărbații menționează într-o
mai mare măsură “tinerii” sau
cei fără calificare, în timp ce
femeile menţionează mai frecvent “persoanele cui
dizabilităţi”.

26%

Romii

6%

În privinţa accesului la un loc
de muncă, datele ne indică
percepţia “tinerilor” (33%) ca
fiind categoria care întâmpină
cele mai mari greutăţi în inserţia pe piaţa muncii, urmaţi de
“ p e r s o a n e l e
c u
dizabilităţi” (27%), a “celor de
peste 40 ani” (26%) şi a celor
cu un capital educaţional precar (23%).

Dacă opinia lucrătorilor în
structurile economiei sociale
sunt ceva mai convergente
(aproape jumătate dintre ei
menţionează “tinerii”), specialiştii în economie socială oferă
un răspuns mult mai echilibrat
distribuit la nivelul principalelor categorii menţionate.
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În opinia dvs., următoarele aspecte constituie probleme datorită
cărora PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ îşi găsesc cu dificultate un
loc de muncă?

Principalele obstacole pe care
membrii etniei rome le întâmpină în momentul în care intenţionează să îşi găsească un loc
de muncă provin, în opinia
celor intervievaţi, din cauza
c a p it a l u l u i e d u caţ io n a lvocaţional precar (lipsa educaţiei, a unei calificări, a experienţei în muncă) sau din motive
de natură birocratică (lipsei
actelor de identitate).
Percepția discriminării e una
ceva mai redusă în raport cu
principalele categorii menţionate. Totuşi, peste jumătate
dintre subiecţi menţionează
discriminarea pe criterii etnice.
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88%
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86%

lipsa e xperientei relevante in
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ajutor insuficient din partea
statului

72%
31%

lipsa locurilor de munca
adecvatepe piata fortei de …

56%

sunt discriminate pe criterii
etnice
sunt discriminate pe criterii de
varsta
sunt discriminate pe criterii de
gen
au persoane in ingrijire sau alte
obligatii familiale

51%
31%
25%
27%

Diferența până la 100% e reprezentată de “nu” şi “NS/NR”
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În opinia dvs., următoarele aspecte constituie probleme datorită
cărora TINERII DE PESTE 18 ANI CARE URMEAZĂ SĂ PĂRĂSEASCĂ SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI îşi găsesc cu dificultate
un loc de muncă?
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lipsa educatiei,educatie
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63%

fara calificare,calificare
inadecvata

71%

lipsa experientei relevante in
munca

74%

ajutor insuficient din partea
statului

77%
24%

sunt discriminate pe criterii de
varsta
sunt discriminate pe criterii de
gen
au persoane in ingrijire sau alte
obligatii

În cazul acestei categorii, percepţia discriminării e una mai
redusă.

61%

lipsa locurilor de munca
adecvatepe piata fo
sunt discriminate pe criterii etnice

În privinţa tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului, percepţia e oarecum
similară, cu observaţia că, dincolo de educaţia, calificarea şi
experienţa deficitare, sunt
menţionate şi cauzele de natură externă (lipsa de suport a
statului da şi lipsa locurilor de
muncă adecvate).

34%
26%
14%

Diferența până la 100% e reprezentată de “nu” şi “NS/NR”
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În opinia dvs., următoarele aspecte constituie probleme datorită
cărora FEMEILE CU VÂRSTE DE PESTE 45 ANI îşi găsesc cu dificultate un loc de muncă?

Cauzele care sunt percepute
ca piedici în accesul femeilor
de peste 45 ani la un loc de
muncă sunt fie de natură discriminatorie, fie dintr-o neadecvare a pieţei forţei de muncă
la profilul vocaţional şi/sau
particularitățile acestei categorii.
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ajutor insuficient din partea
statului

53%

lipsa locurilor de munca
adecvatepe piata fortei de …
sunt discriminate pe criterii
etnice

74%
22%

sunt discriminate pe criterii de
varsta
sunt discriminate pe criterii de
gen
au persoane in ingrijire sau alte
obligatii familiale

76%
41%
57%

Diferența până la 100% e reprezentată de “nu” şi “NS/NR”
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În opinia dvs., următoarele aspecte constituie probleme datorită
cărora PĂRINTII SINGURI, CU MINORI ÎN ÎNTRETINERE îşi găsesc
cu dificultate un loc de muncă?
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lipsa actelor de identitate

20%

40%

60%

23%

lipsa educatiei,educatie
insuficienta

48%

fara calificare,calificare
inadecvata

49%

ajutor insuficient din partea
statului

54%

lipsa locurilor de munca
adecvatepe piata fortei de …

74%
24%

sunt discriminate pe criterii de
varsta
sunt discriminate pe criterii de
gen

Există, aşadar, un profil
obstacular particular pentru
fiecare din cele patru categorii
-țintă, profil care poate determina strategii şi tactici diferite
de formare şi lansare într-o
întreprindere de economie
socială.

55%

lipsa experientei relevante in
munca

sunt discriminate pe criterii etnice

80%

În cazul părinților singuri, percepția lucrătorilor şi specialiştilor în economie socială vizează
în principal două paliere conexe: particularitățile de grup
(obligațiile de îngrijire, familiale) şi lipsa locurilor de muncă
adecvate pe piața muncii.

38%
23%

au persoane in ingrijire sau alte
obligatii familiale

70%

Diferența până la 100% e reprezentată de “nu” şi “NS/NR”
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OPORTUNITĂŢI ŞI OBSTACOLE ÎN INFIINŢAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE
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Dacă vă gândițți la actualul context socio-economic din România,
care considerațți ca sunt cele mai importante doua activitățți necesare pentru înființțarea unei întreprinderi sociale? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din două menţiuni)

Premergător înființării unei
întreprinderi sociale ar trebui
derulate, în viziunea interlocutorilor, “identificarea domeniului şi a obiectului de activitate”
şi “obţinerea sprijinului din
partea statului”. Identificarea
nişei de activitate devine condiţie fundamentală în reuşita
unei întreprinderi sociale, fiind
prima etapă în acest demers.
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al intreprinderii sociale
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obiectului de activitate al
intreprinderii sociale
Asigurarea si instruirea
personalului (resurselor umane)
Cautarea informatiilor necesare
pentru infiintarea
intreprinderilor sociale …
Alta activitate

NS/NR

40%
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statului (legislativ, financiar etc.)
Asigurarea infractructurii
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În afara resurselor financiare (banilor), care sunt cele mai importante resurse necesare pentru înființțarea unei întreprinderi sociale? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din două menţiuni)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Personal calificat

55%

Cunostinte (know-how) si
experienta anterioara
Resurse financiare

11%
4%

Resurse materiale (infrastructura)

11%

Contextul politico-economic
favorabil
Planul de infiintare al
intreprinderii sociale
Sprijinul oferit de catre stat
Caracteristicile personale ale
indivizilor implicati in proiect…
Alte resurse
NS/NR

9%

În privinţa resurselor necesare,
opinia dominantă a subiecţilor
vizează în primul rând asigurarea cu “personal calificat”
dar ş i at e nţ ia pe nt ru
“caracteristicile personale a
celor implicaţi” şi abia apoi
know-how-ul, resursele materiale sau cele financiare.
Percepţia unei întreprinderi
sociale este una de “echipă
performantă”, calităţile profesionale fiind dublate de cele
personale.

3%
10%
16%
12%
16%
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Care considerațți ca sunt cele mai dificile probleme / obstacole /
piedici care ar putea sa apară în demersul de înființțare a unei întreprinderi sociale? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din două
menţiuni)

În demersul de înfiinţare, principalele obstacole care pot să
apară sunt cele de natură formal-birocratică (fiscalitate,
birocraţie, legislaţie) sau cele
privind lipsa resurselor
(financiare, .materiale,
competenţiale).
Se remarcă rolul important al
structurilor centrale ale statului
în fluidizarea demersului de
înfiinţare a unei întreprinderi
sociale.
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In actualul context socio-economic din Romania, care credețți că
sunt cele mai adecvate domenii în care s-ar putea înființța întreprinderi sociale? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din două
menţiuni)
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23%
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13%

Artizanat/ Mestesugarie

11%

Servicii sociale (ingrijire varstnici,
reconversie profesionala etc.)
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Alt domeniu
Orice domeniu
NS/NR

În general, sfera serviciilor este
cea mai des menţionată ca
fiind adecvată pentru un astfel
de demers.

3%

Productie

Identificarea domeniului de
performanţă (adecvare în raport cu propriile resurse şi cu
cerinţele pieţei) ne indică
“serviciile sociale” şi
“agricultura” ca principale
domenii de iniţiere a întreprinderilor sociale.

13%
4%

Un set de domenii secundare
ca pondere a menţiunilor cuprinde ”producţia” de bunuri şi
“artizanatul / meşteşugăria”.
Putem identifica particularităţi
regionale în privinţa celor mai
mai adecvate activităţi: în
Nord-Est sunt privilegiate mai
mult “serviciile sociale”, în
Nord-Vest “artizanatul / meşteşugăria” iar în Vest
“agricultura” şi “producţia”.

23%
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Ce credețți că ar trebui făcut pentru a se asigura sustenabilitatea
întreprinderilor sociale nou create? (întrebare deschisă, răspunsuri
cumulate din două menţiuni)

În opinia celor intervievaţi,
sustenabilitatea unui proiect de
economie socială depinde în
mod decisiv de structurile statului, de suportul acordat de
acesta, de cadrul normativ
aferent domeniului şi de contextul politico-economic.
Resursele financiare sunt menționate într-o pondere ridicată
dar remarcăm lipsa menţiunilor
explicite la suportul local /
comunitar.
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Sprijin din partea statului
(subventii, facilitati fiscale etc.)
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Cadru legislativ favorabil

14%
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Ce acțțiuni credețți că ar trebui să întreprindă în primul rând
AUTORITĂTILE CENTRALE pentru a stimula înființțarea de întreprinderi de economie socială?

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Facilitati fiscale si birocratice

24%

Cadrul legislativ

25%

Campanii de informare

7%

Atragerea/oferirea de fonduri

Parteneriate public-privat

Altceva

NS/NR

Rolurile prescrise ale autorităților centrale ]n stimularea
înfiinţării de entități de economie socială constau, în viziunea
celor intervievaţi, în modificarea “cadrului legislativ” şi
“relaxarea fiscalităţii şi a birocraţie”.
Nu există diferenţe majore de
opinie între diversele subcategorii de respondenţi în privinţa
aprecierii rolului statului în
sprijinirea economiei sociale.

9%

4%

17%

14%
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Ce actiuni credeti că ar trebui să întreprindă în primul rând
AUTORITĂTILE LOCALE pentru a stimula înfiintarea de întreprinderi de economie socială ?

În privinţa rolului autorităţilor
locale, răspunsurile vizează o
paletă mai largă de atribuții,
de la “infrastructură” la
“politici locale de reducere a
fiscalităţii”, “implicare, interes”
sau “identificarea oportunităţilor”.
În cazul întreprinderilor sociale,
parteneriatul cu autorităţile
administraţiei publice locale e
văzută ca una complexă, cu
mai multe faţete.
Nici în această privinţă nu
identificăm mari diferenţe de
o pinie la nive lul s ubpopulaţiilor, singurul aspect
notabil fiind rolul diferit, la
nivel regional, al asigurării
infrastructurii de către autorităţile locale: cei din Nord-Vest
şi Vest menţionează mai frecvent această atribuţie, în raport cu cei din Nord-Est.
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Facilitati fiscale si birocratice
Cadrul legislativ
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4%

Campaniile de informare
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Atragerea/oferirea de fonduri
Parteneriate public-privat
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Infrastructura

14%
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Implicare, interes
Identificarea oportunitatilor,
serviciilor, proiectelor de …
Transparenta, deschidere,
comunicare
Personal competent, pregatit
Altceva
NS/NR

9%
3%
3%
8%
21%
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Ce actiuni credeţi că ar trebui să întreprindă în primul rând ONGurile pentru a stimula înfiintarea de întreprinderi de economie socială ?
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10% 15% 20% 25% 30%

Identificarea si atragerea de
fonduri

11%

Campanii de constientizare/
mediatizare

25%

Cursuri de formare

6%

Stimularea parteneriatelor
public-privat

6%

Altceva

Nimic

NS/NR

Identificarea şi atragerea de
fonduri reprezintă o activitate
secundară, în raport cu ponderea menţiunilor.
Putem identifica mici disparităţi
perceptive: femeile şi cei din
regiunea Vest menţionează
mai frecvent “campaniile de
conştientizare, mediatizare”, în
timp ce tinerii optează într-o
mai mare măsură spre
“identificarea şi atragerea de
fonduri”.

8%

Lobby

Rolul ONG-urilor în demersul
de înfiinţare a entităţilor de
economie socială e unul axat,
centrat pe promovare şi comunicare, pe demararea de campanii de conştientizare a rolului
şi beneficiilor asociate acestui
tip de întreprindere.

16%

3%

26%
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MASURI DE SPRIJINIRE A GRUPURILOR VULNERABILE
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Ce responsabilitate credețți că au următoarele instituțții în privințța
stimulării incluziunii pe piațța muncii a acestor categorii defavorizate?

Aşa cum s-a putut observa
anterior, autorităţile centrale
deţin roluri şi implicit responsabilităţi-cheie în stimularea sectorului de economie socială, în
general în stimularea incluziunii
categoriilor defavorizate pe
piaţa muncii.
Pe un plan secund se situează
instituţiile administrației judeţene / locale (AJOFM, Primăriile), urmate apoi de celelalte
instituții. Biserica e instituția
cea mai puțin responsabilizată
în a asigura celor vulnerabili.
accesul la piața muncii.
Putem remarca două moduri
de responsabilizare a instituțiilor publice, unul de responsabilizare maximă, al cărui profil
este următorul: femeie peste
40 ani, din regiunea Nord-Est
sau Vest, şi de responsabilizare minimă, cu următorul profil:
bărbat, sub 40 ani, regiunea
Nord-Vest.

mica ?i foarte mica

medie

mare

foarte mare

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90%
guvernul (prin ministere)

-7%
6% 29%

59%

parlamentul

-9%9% 26%

54%

primaria si consiliul local

-9%18%

40%

33%

consiliul judetean

-12%19%

38%

29%

agentia judeteana pentru
ocuparea fo rtei de munca…

-5%18%

36%

41%

prefectura

-17% 25%

33%

24%

ong-urile

-14% 26%

34%

24%

biserica

-37%

34%

18%10%

mediul de afaceri

-11%21%

38%

institutiile de invatamant

-9%18%

46%

28%
26%

Diferența până la 100% e reprezentată de “NS/NR”
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În ce măsură considerațți că următoarele măsuri oferite mediului
de afaceri îl pot motiva spre a oferi locuri de muncă persoanelor
cu risc de excluziune pe piațța muncii?

med ie

mica ?i foarte mica

mare

foarte mare

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ajutoare financiare, subventii

facilitati fiscale

acordarea de credite in conditii
avantajoase

publicitate gratuita

scutire de la plata contributiilor
de asigurari sociale

-8%13%

34%

44%

-6%
6% 35%

-11%15%

35%

-13% 33%

-10%19%

51%

38%

34%

34%

18%

37%

Mediul de afaceri, ar rezona
în special la “facilităţi fiscale”
şi “suport financiar” pentru a
oferi locuri de muncă persoanelor cu risc de excluziune,
cred cei intervievaţi.
De asemenea, facilităţile în
acordarea unui credit sau cele
privind plata asigurărilor sociale sunt percepute ca fiind
importante pentru ca agenţii
economici să angajeze vulnerabili. Publicitate gratuită reprezintă o bonificaţie de importanţă medie pentru oamenii
de afaceri.
Şi în acest caz putem identifica
două profile cu percepţii distincte (femeie, peste 40 ani,
Nord-Est vs. bărbat, sub 40
ani, regiunea Nord-Vest). Primul profil corespunde unui anumit scepticism în privinţa impactului unor bonificaţii în rândul mediului de afaceri în timp
ce al doilea profil apreciază
în mod maxim impactul acestor
bonificaţii.

Diferența până la 100% e reprezentată de “NS/NR”
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După părerea dvs., in ce masura următoarele activităti sunt eficiente pentru ca PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ să îsi găsească un
loc de muncă ?

Principalele activităţi ce ar
trebui derulate la nivelul etniei
rome pentru le facilita accesul
la piaţa muncii sunt “cursurile
de calificare, recalificare” şi
“programele de ucenicie,
internship”, activităţi considerate ca fiind cele mai eficiente.
Mijloacele noi de facilitare a
accesului la un loc de muncă
(burse, târguri de muncă, sprijinirea antreprenoriatului) nu
sunt considerate ca fiind foarte
eficientă.

mica ?i foarte mica

medie

mare

foarte mare

-30% -10 % 10% 30% 50% 70% 90%
informare, consiliere profesionala
si planificare a carierei

-12%18%

44%

campanii de constientizare, pentru
prevenirea discriminarii, muncii …

-16% 23%

33%

26%

consiliere psihologica si
dezvoltare personala

-15% 23%

31%

29%

cursuri de calificare,recalificare

-6%
14%

cursuri de instruire pentru
utilizarea computerului si a …

-12%19%

programe de
internship,ucenicie,practica in …

-10%18%

40%
41%
35%

25%

38%
26%
34%

burse, targuri de locuri de munca

-20% 21%

surse de finantare pentru crearea
de afaceri

-21% 22%

34%

21%

programe de stimulare a
antreprenoriatului

-19% 23%

35%

21%

42%

14%

Diferența până la 100% e reprezentată de “NS/NR”
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După părerea dvs., in ce masura următoarele activităti sunt eficiente pentru ca TINERII DE PESTE 18 ANI CARE URMEAZĂ SĂ PĂRĂSEASCĂ SISTEMUL DE PROTECTIE AL COPILULUI să îsi găsească un loc de muncă ?

med ie

mica ?i foarte mica

mare

foarte mare

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
informare, consiliere profesionala
si planificare a carier

-6%18%

42%

campanii de constientizare,
pentru prevenirea discriminari

-14%18%

40%

consiliere psihologica si
dezvoltare personala

-10%19%

cursuri de calificare,recalificare
cursuri de instruire pentru
utilizarea computerului si a i
programe de
internship,ucenicie,practica in …

-2%
10%

31%
41%

-7%20%
-5%
11%

42%
41%

33%

În privinţa tinerilor adulţi care
ies din sistemul social de protecţie, dincolo de dimensiunea
formativă (calificare, ucenicie)
datele indică o eficienţă ceva
mai mare a activităţilor de
consiliere, informare şi planificare a carierei.

25%
36%
45%
29%
40%

burse, targuri de locuri de munca

-9%17%

44%

26%

surse de finantare pentru creare a
de afaceri

-8%18%

40%

30%

programe de st imulare a
antreprenoriatului

-14%18%

41%

24%

Diferența până la 100% e reprezentată de “NS/NR”
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După părerea dvs., in ce masura următoarele activităti sunt eficiente pentru ca FEMEILE CU VÂRSTE DE PESTE 45 DE ANI să îsi găsească un loc de muncă ?

Pentru femeile de peste 45
ani, cele mai eficiente activităţi
menită sa faciliteze accesul la
un loc de muncă sunt “cursurile
de calificare, recalificare”.

mica ?i foarte mica

medie

mare

foarte mare

-25% -5% 15% 35% 55% 75% 95%
informare, consiliere profesionala
si planificare a carierei

-11%25%

campanii de constientizare, pentru
prevenirea discriminarii, muncii …

-16% 25%

consiliere psihologica si
dezvoltare personala
cursuri de calificare,recalificare
cursuri de instruire pentru
utilizarea computerului si a …

39%
33%

-15%20%

35%

-5%
15%

42%

-11%23%

36%

programe de
-20% 28%
internship,ucenicie,practica in …
burse, targuri de locuri de munca

35%

-8% 26%

surse de finantare pentru crearea
de afaceri

-11%19%

programe de stimulare a
antreprenoriatului

-9% 22%

37%
40%
40%

24%
24%
27%
36%
29%
16%
26%
29%
26%

Diferența până la 100% e reprezentată de “NS/NR”
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După părerea dvs., in ce masura următoarele activităti sunt eficiente pentru ca PĂRINTII SINGURI, CU MINORI ÎN ÎNTRETINERE să
îsi găsească un loc de muncă ?

med ie

mica ?i foarte mica

mare

foarte mare

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
informare, consiliere profesionala
si planificare a carier
campanii de constientizare,
pentru prevenirea discriminari
consiliere psihologica si
dezvoltare personala
cursuri de calificare,recalificare
cursuri de instruire pentru
utilizarea computerului si a i

-9%17%
-15% 25%

32%

-9%21%

36%

-7%
14%
-8% 25%

programe de
-16% 21%
internship,ucenicie,practica in …
burse, targuri de locuri de munca
surse de finantare pentru creare a
de afaceri
programe de st imulare a
antreprenoriatului

43%

-8%20%
-10%
11%
-10%20%

41%
36%
32%
41%
45%
39%

În cazul părinţilor cu minori în
întreţinere, eficienţa percepută
a activităţilor testate e relativ
similară.

28%
23%
29%
33%
26%
26%
25%
28%
27%

Diferența până la 100% e reprezentată de “NS/NR”
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Ce actiuni credeti că ar trebui să întreprindă în primul rând
AUTORITĂTILE CENTRALE pentru a stimula incluziunea pe piata
muncii a persoanelor vulnerabile ?

Şi în cazul stimulării incluziunii
pe piaţa muncii a persoanelor
vulnerabile, statul ar trebui să
relaxeze fiscalitatea şi să ofere o legislaţie adecvată, cred
cei intervievaţi.
Bărbaţii şi cei din Vest menţionează frecvent aspecte ce ţin
de cadrul legislativ în timp ce
managerii structurilor economiei sociale şi cei din Nord-Est
sunt cei care ar opta mai mult
pentru relaxare fiscală.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Facilitati fiscale/ subvent ii

25%

Legislatie adecvata

Campanii de in formare

18%

6%

Cursuri de calificare/re calificare

7%

Crearea de locuri de munca

8%

Altceva

NS/NR

24%

13%
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Ce actiuni credeti că ar trebui să întreprindă în primul rând
AUTORITĂTILE LOCALE pentru a stimula incluziunea pe piata
muncii a persoanelor vulnerabile?

0%

10%

Facilitati fiscale/subventii

Legislatie adecvata

Implicare mai mare

30%

4%

13%

6%

4%

Altceva

NS/NR

40%

15%

Campanii de informare

Crearea de locuri de munca

20%

Autorităţile locale sunt cele
care ar trebui să ofere informaţia necesară accesării eventualelor locuri de muncă.

36%

22%
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Ce actiuni credeti că ar trebui să întreprindă în primul rând ONGurile pentru a stimula incluziunea pe piata muncii a persoanelor
vulnerabile?

De asemenea, ONG-urile ar
trebui să informeze dar şi să
gestioneze eventualele proiecte derulate în acest domeniu.

0%

10%

Gestionarea proiectelor

NS/NR

40%

24%

Cursuri de calificare

Altceva

30%

14%

Campanii de informare

Implicare mai mare

20%

7%

3%

23%

29%
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Cunoasteti programe de succes de incluziune pe piata muncii organizate de institutii publice sau private ?

Programe
pentru
persoanele
NS/NR; 4% de etnie
roma; 4%

Programe de
calificare/rec
alificare
profesionala;
18%

Numai circa un sfert dintre
respondenţi cunosc un program
de succes pe piaţa muncii, puţine dintre aceste programe
vizând în mod explicit populaţia romă.
Distribuţia celor care oferă un
exemplu e echilibrată la nivelul
celor trei regiuni investigate.

Alte
programe;
25%
Nu; 71%
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Sunteti de acord să participati la un program online gratuit de specializare în domeniul economiei sociale?

Majoritatea celor intervievaţi
ar fi interesaţi de un stagiu
online de pregătire, numai
ceva mai mult de un sfert dintre subiecţi refuzând această
oportunitate.

NS/NR; 9%

Sunt mai atrase de idee femeile (69%) şi tinerii sub 40 ani
(83%).

nu; 28%

da; 63%
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Sunteti de acord să participati la o scoală de vară gratuită, pe o
perioadă de 3 zile, în domeniul economiei sociale?

O şcoală de vară gratuită e o
idee la care ar subscrie ceva
mai puţin de jumătate dintre
subiecţi în timp ce 36% ar refuza-o.
NS/NR; 16%

Tinerii (68%) şi managerii din
structurile economiei sociale
(58%) sunt cei ce ar participa
într-o mai mare măsură la o
astfel de activitate.

da; 48%

nu; 36%
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COMPONENTA CALITATIVĂ
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1. Probleme sociale specifice categoriilor vulnerabile

Problema şomajului şi a dificultăţilor privind obţinerea unui loc de muncă afectează toate categoriile de populaţie,
fiind cu atât mai pregnantă pentru persoanele provenind din categorii vulnerabile. Aceste categorii au nevoi sociale specifice, fiind afectate de mai multe tipuri de privaţiuni, cazul extrem fiind lipsa unui domiciliu. Orice problemă socială, inclusiv cea a şomajului, trebuie rezolvată în contextul unei strategii de nivel naţional, elaborată de stat, care să cuprindă atât
o viziune despre ce anume constituie probleme sociale, rezolvarea acestora, cât şi mijloacele necesare pentru a le rezolva.
Incidenţa mare a şomajului în rândul categoriilor vulnerabile se află în legătură strânsă cu faptul că nivelul salariilor este foarte scăzut în România, fiind comparabil cu diferitele forme de ajutor social (venit minim garantat, alocaţii pentru creşterea copilului, etc.), fapt care, în opinia intervievaţilor, face din România de după anii '90 o ţară de asistaţi.
Dificultăţile de accesare a unui loc de muncă în cazul categoriilor vulnerabile sunt sporite de problemele ce ţin de
activitatea organismului de stat care se ocupă cu problemele ce ţin de piaţa muncii, anume ANOFM, prin agenţiile judeţene care au contacte directe cu şomerii. Problemele apar pe cel puţin două dimensiuni. Pe de o parte, este vorba despre
atitudinea necorespunzătoare a angajaţilor instituţiei faţă de şomeri, care generează neîncredere faţă de instituţie şi
renunţarea la serviciile acesteia. Apoi, informaţiile despre posturile vacante pe care le publică ANOFM se dovedesc de
multe ori a fi incorecte: poziţii fictive în cadrul firmelor, adrese şi date de contact inexistente sau greşite.
Categoria cea mai vulnerabilă o reprezintă populaţia de etnie romă, grav afectată de sărăcie. Această situaţie
este generată de dificultăţile întâmpinate în găsirea unui loc de muncă şi este potenţată de lipsa studiilor.
Etnicii romi sunt de asemenea categoria cea mai vulnerabilă la discriminare pe piaţa muncii, deoarece în cazul lor
apartenenţa la etnie se reflectă în semne ale aspectului exterior (culoarea pielii, vestimentaţie). Discriminarea apare şi în
relaţia cu instituţiile statului, fiind semnalate cazuri de discriminare chiar în înscrisurile oficiale, prin folosirea etichetei
„ţigan” în consemnarea etniei.
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2. Evaluarea modelului de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor provenind din
categorii vulnerabile prin angajare pe termen scurt în cadrul firmelor private (în programe de stagiatură, internship, mentorat, ucenicie, voluntariat la locul de muncă)
2.1 Oportunităţi şi provocări pentru fiecare categorie din grupul-ţintă
TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI
Oportunităţi şi beneficii

Provocări şi riscuri

• entuziasmul şi dorinţa de a învăţa, caracteristice vârstei şi statutului de debutant în
muncă
• posibilitatea ca, prin efectuarea propriuzisă a muncii, tânărul să conştientizeze ce
anume i se potriveşte şi ce nu ca activitate
profesională
• posibilitatea de a permanentiza contractul
cu firma angajatoare.
• dezvoltarea abilităţilor
• oportunitatea de asumare a unei vieţi independente

• lipsa abilităţilor de comunicare, de rezolvare a problemelor
• atitudine specifică acestora, considerând că le revin doar drepturi, nu şi obligaţii, atitudine învățată în instituţiile de protecţie,
pe care o generalizează în relaţiile sociale (fie că e vorba de
angajator, de un reprezentant al statului, respectiv de prieteni)
• convingerea că munca în calitate de angajat echivalează cu a
munci pentru un altul, în detrimentul interesului personal
• toleranţa scăzută la frustrare şi la feedback negativ
• handicapul social produs de instituţionalizare: neînvăţarea responsabilităţii, o dezvoltare psihică deficitară, dezvoltare minimală,
o formă de dizabilitate, întârziere în dezvoltare.
• instabilitate pe post, ca urmare a lipsei de consecvenţă

PĂRINŢI UNICI
Oportunităţi şi beneficii

Provocări şi riscuri

• posibilitatea de a permanentiza contractul cu firma
angajatoare
• dezvoltarea abilităţilor

• dificultăţile ce ţin de îngrijirea şi supravegherea copilului,
de care părintele unic trebuie să se ocupe singur
• atractivitate slabă a programului, dată de lipsa de continuitate a contractului de muncă
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PERSOANE DE ETNIE ROMĂ
Oportunităţi şi beneficii

Provocări şi riscuri

• posibilitatea de a
permanentiza contractul cu firma angajatoare
• dezvoltarea abilităţilor

• principalul obstacol pentru integrarea romilor este analfabetismul, din cauza căruia
romii nu pot fi nici evaluaţi din punct de vedere al abilităţilor şi competenţelor, nici
calificaţi, şi prin urmare, în multe cazuri, nici angajaţi.
• un obstacol important îl constituie discriminarea, atât din partea angajatorilor, cât şi
din partea viitorilor colegi de muncă, împreună cu care ar trebui să îşi desfăşoare
activităţile.
• lipsa actelor de identitate
• lipsa unui domiciliu stabil, cu care se asociază anumite probleme de imagine şi prezentare de sine (igienă incorectă, vestimentaţie necorespunzătoare, etc.)

FEMEI ŞOMERE PESTE 45 DE ANI
Oportunităţi şi beneficii

Provocări şi riscuri

• şansa ca angajarea
pe termen scurt să se
transforme în angajare
pe perioadă nedeterminată

•

• dezvoltarea abilităţilor

•

•
•
•

atractivitate scăzută şi implicit motivaţie redusă a acestei categorii de a participa la
activităţile din proiect, dată de lipsa de continuitate a contractului de muncă
rigiditate, atitudine conservatoare faţă de muncă, mentalitate tradiţionalistă (de exemplu, convingerea că după o anumită vârstă nu mai este posibilă găsirea unui loc de
muncă, neacceptarea situaţiei de a avea un superior ierarhic de vârstă mai tânără,
neacceptarea neplăţii unor drepturi asociate în mod tradiţional unui loc de muncă la
stat – de ex., sporul de vechime
reticenţa şi lipsa de motivare în a urma un curs de calificare sau reconversie profesională, chiar şi atunci când se oferă gratuit, pe argumentul că oricum nu foloseşte la
angajare dacă nu este dublat de o experienţă practică în domeniu
atitudinea discriminatorie a angajatorilor, reticenţi în a le accepta pe post
fenomen masiv de migraţie pentru muncă în străinătate a acestei categorii sociale, de
unde concluzia că aceste femei nu sunt lipsite de motivaţia de a munci, în schimb
piaţa muncii în România oferă beneficii şi recompense în muncă mai puţin motivante,
comparativ cu piaţa muncii din străinătate
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2.2. Consideraţii generale şi recomandări privind implicarea în programe de formare profesională la locul de muncă
Înainte de angajare este necesară derularea unui program de self management, care să înveţe viitorii angajaţi să respecte condiţii minime de igienă, să îşi organizeze activităţile zilnice după un program constant, care să implice rutine în comportamentele de somn, hrănire, etc., să respecte norme de comportament precum punctualitatea, cu alte cuvinte, să adopte un stil de viaţă care să fie compatibil cu integrarea în muncă prin angajare şi care să asigure un randament minim în
munca desfăşurată. Recomandarea este cu atât mai importantă pentru acele grupuri care prezintă carenţe educaţionale,
rezultate fie dintr-un nivel scăzut al studiilor, fie din instituţionalizare.
În cazul tinerilor postinstituţionalizaţi este necesar un program de formare anterior angajării, în cadrul căruia să fie învăţate asumarea responsabilităţii, respectarea obligaţiilor, reguli de comunicare interpersonală, toleranţa la frustrare, autocontrolul. Programul premergător angajării ar trebui în plus să educe stima de sine şi valorizarea propriei persoane, aspecte în privinţa cărora tinerii instituţionalizaţi se confruntă cu lipsuri. Omiterea acestei etape va duce la eşec prin părăsirea locului de muncă, căruia i se asociază şi alte consecinţe negative de tipul pierderii încrederii în sine şi în ceilalţi. Tinerii
postinstituţionalizaţi se confruntă cu cel mai mare risc de instabilitate pe post.
Pentru succesul programului este necesară adoptarea unei strategii de motivare, atât a angajatorilor, cât şi a angajaţilor
provenind din grupurile ţintă. Motivarea pentru angajaţi presupune obligatoriu plata unui salariu pentru munca depusă, iar
complementar se pot acorda certificate, diplome, scrisori de recomandare, care să faciliteze obţinerea unui loc de muncă
stabil. Tot în pachetul de beneficii pentru angajaţi poate fi inclusă înscrierea în baze de date, concepute în parteneriat cu
instituţii şi organisme specializate (de ex., ANOFM), în vederea contactării ulterioare pentru includerea într-un program
sau pentru accesarea unui loc de muncă. Strategia de motivare a angajaţilor trebuie să anticipeze şi să întâmpine eventuala lipsă de receptivitate a unora dintre beneficiarii din proiect, pentru care angajarea pe o perioadă limitată, tocmai
din cauza lipsei de continuitate, ar putea să fie foarte puţin atractivă: este vorba despre femeile şomere de peste 45 de
ani aflate în căutarea unui loc de muncă, respectiv părinţii unici. Ajutorul de şomaj şi munca la negru aduc câştiguri mai
atractive decât remuneraţia pentru o muncă desfăşurată pe termen scurt şi nu foarte bine plătită, iar dacă acestui aspect
i se adaugă problema supravegherii copiilor pe durata şederii la locul de muncă a părintelui, angajarea pe termen scurt
devine complet neatractivă în cazul acestor două categorii. Pe lângă recompensa pentru muncă propriu-zis, este nevoie ca
beneficiarii să primească suport pentru acoperirea celorlalte nevoi cu care se confruntă. De pildă, într-o familie monoparentală cu 5 copii, dintre care unul cu handicap, este necesar să se ţină cont de toate tipurile de nevoi cu care se confruntă
familia: părinte unic, copil cu handicap. Ajutorul pentru o singură problemă nu este suficient. Pentru ca părintele unic să fie
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atras în muncă el trebuie ajutat pe toate dimensiunile, munca să fie integrată în condiţiile de viaţă ale acestei persoane.
Probleme deosebite de motivare şi de menţinere pe post va pune categoria tinerilor postinstituţionalizaţi. Aceştia trebuie convinşi mai întâi să accepte angajarea, deoarece motivaţia lor în acest sens este foarte slabă. Tinerii instituţionalizaţi nu au cultivat simţul responsabilităţii, nu învaţă în instituţii să valorizeze munca şi să fie responsabili. Apoi, tinerii care
acceptă posturile trebuie instruiţi în vederea respectării unui program, a unor norme de comportament şi a unor responsabilităţi zilnice pe care le presupune angajarea. Angajatorii nu dispun de personal specializat care să se ocupe de problemele particulare de integrare în muncă pe care le pun aceşti tineri şi nici nu vor fi dispuşi să aloce resurse în acest sens. De
aceea, răspunderea integrării tinerilor în firmă va reveni echipei de proiect, care va trebui să constituie în acest scop echipe de psihologi şi asistenţi sociali. Pentru angajator colaborarea este tentantă în condiţiile în care prin proiect se asigură
consilierea permanentă a beneficiarilor care se angajează, inclusiv răspunderea pentru calitatea muncii prestate (o persoană din partea echipei de proiect, care supervizează şi răspunde pentru toate acestea).
Un model de integrare în muncă eficient pentru categoria tinerilor postinstituţionalizaţi presupune şederea într-un centru de tip
rezidenţial, urmată de o perioadă de probă într-o unitate protejată, după care, în funcţie de gradul de autonomie în
muncă a persoanei să se încerce plasarea într-o firmă obişnuită din mediul privat.
Recomandarea ca prin program să fie prevăzut un post de tutore pentru beneficiari, din rândul angajaţilor permanenţi
ai firmei angajatoare. Acesta să fie plătit prin program să se ocupe de coordonarea activităţii beneficiarilor în cadrul
firmei. Pentru a integra profesional o persoană provenind dintr-un grup vulnerabil este necesară o investiţie de resurse
umane foarte mare (supraveghetori care sa-i asiste pe cei cu dizabilităţi în special), care se transformă automat într-o
investiţie financiară de amploare, fapt care poate genera dezinteres.
La încheierea stagiului, persoanelor care au fost angajate să li se acorde instruire pentru valorificarea experienţei de
angajare şi consiliere privind integrarea în muncă, până în momentul în care îşi găsesc un loc de muncă stabil. Concret,
instruirea ar trebui să cuprindă recomandări de prezentare la un interviu de angajare, alcătuirea unui CV si aplicarea
pentru un post, integrarea într-un colectiv de muncă, etc. Aceste recomandări pot fi incluse pe suporturi scrise, de tip ghid,
pentru beneficiari, care să le fie înmânate în cadrul modului de instruire de după angajare.
Este recomandabil ca angajarea persoanelor de etnie romă să fie planificată în sezonul de iarnă, iar această recomandare se bazează pe experienţa cu unele comunităţi de romi, în care există o adevărată tradiţie pentru muncile sezoniere
de vară: iarna lucrează pe posturi unde sunt angajaţi, iar vara îşi dau toţi demisia. Modelul angajării pe perioadă determinată a romilor se practică deja în unele firme, cum este cazul Nokia, unde romii sunt angajaţi pe o perioadă de 2-3

49

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE UMANE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013

Investeşte în oameni!

luni, lucrează şi în ture de noapte, sunt plătiţi cu 600-700 de lei şi li se decontează transport şi masă.
O problemă care va necesita atenţie deosebită este şi componenta de medicină şi protecţie a muncii, pentru care trebuie
asigurate documente (fişe de protecţia muncii).

3. Evaluarea modelului de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor provenind din
categorii vulnerabile prin crearea de întreprinderi sociale
3.1 Modele de structuri ale economiei sociale
MODEL 1. ATELIER PROTEJAT
Generalităţi
Conform legislaţiei actuale din România, atelierul protejat presupune ca angajaţii să deţină, în marea majoritate, atestat
de handicap.
În cazul iniţierii unui proiect de acest gen trebuie asigurate resursele financiare necesare sustenabilităţii, iar lipsa unui
sponsor sau a unei activităţi generatoare de profit pot constitui un obstacol în calea succesului atelierului protejat.
Caracteristici de organizare a muncii
Munca desfăşurată este neproductivă, nesalariată. Activitatea beneficiarilor se desfăşoară sub îndrumarea unui maistru/
instructor (similar unui program de ucenicie), angajat de către organizaţia (fundaţie/firmă privată) care înfiinţează atelierul protejat. Se potriveşte unor munci manuale, care necesită un grad de specializare redus.
Particularităţi faţă de firmele private, respectiv faţă de alte structuri ale economiei sociale
În cadrul atelierului protejat nu se remunerează activitatea persoanei, scopul este acela ca persoana care lucrează să îşi
formeze anumite abilităţi. Atelierul protejat nu desfăşoară activităţi aducătoare de profit, ci se constituie ca un cadru de
ocupare în scopul de a obţine o calificare. Deprinderea de abilităţi se petrece prin desfăşurarea unei munci sub îndrumarea unui maistru (supraveghetor/instructor).
Pentru a putea porni, întreprinderea are nevoie de subvenții din partea statului de aproximativ 75%, astfel încât să se
asigure dezvoltarea necesară pentru început şi plata salariilor inițiale. Totuşi, şansele ca statul să finanțeze astfel de întreprinderi sunt minime.
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Particularităţi ale parteneriatelor de afaceri cu mediul privat
Atelierele protejate funcţionează ca formă de responsabilitate socială pentru sectorul privat, constituind o alternativă la
plata către stat a sumei obligatorii pentru persoane cu handicap, prevăzute pentru angajatorii cu mai mult de 50 de angajaţi. Firmele încheie contracte cu atelierele protejate, care prestează către acestea diverse servicii (de pildă, servicii de
curăţenie, spălătorie, grădinărit, etc.). Firma care contractează serviciile este cointeresată prin economisirea resurselor.
Aspecte pozitive, ca model de incluziune
Beneficii de incluziune socială multiple: sentiment de utilitate în muncă, confortul psihologic de a se deplasa la un loc de
muncă.
Recomandări de sustenabilitate
Susţinere financiară şi logistică din partea statului şi/sau a firmelor private. Neavând activităţi aducătoare de profit, atelierele protejate nu se pot autosusţine.

MODEL 2. UNITATE PROTEJATĂ - FERMĂ AGRICOLĂ
Generalităţi
Modelul este întâlnit frecvent în Cehia, Polonia, Germania
Activitate: creşterea animalelor, cultivarea plantelor. Activităţi care nu presupun calificare înaltă (de ex., adunat şi împachetat legume).
Caracteristici de organizare a muncii
Pentru cazul citat din Germania, activitatea se desfăşoară în cadrul unei comunităţi de 175 de persoane, dintre care 65
sunt persoane cu handicap.
Nu toţi angajaţii fac parte din grupul-ţintă. Activităţile specializate (de management, management financiar/contabilitate,
marketing) trebuie asigurate de persoane care au aptitudinile, cunoştinţele, pregătirea profesională necesară, chiar atestare (pentru expertiza contabilă), iar observaţia este valabilă pentru oricare dintre structurile economiei sociale. În fiecare
structură ar trebui să existe cel puţin două roluri preluate de către alte persoane decât cele din categoria beneficiarilor:
un manager, respectiv un supraveghetor. Eventual, aceste roluri pot fi preluate de către persoane din grupurile vulnerabile în urma unei perioade de coaching (de aprox. 1 an).
Particularităţi faţă de firmele private, respectiv faţă de alte structuri ale economiei sociale
Potrivit categoriilor slab calificate sau cu deficienţe, pentru care este adecvată derularea unei munci cât mai simple.
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Aspecte pozitive, ca model de incluziune
Competenţele şi experienţa astfel dobândite pot fi utilizate pentru deschiderea unei afaceri proprii sau pentru accesarea
unui loc de muncă în domeniul respectiv.

MODEL 3. UNITATE PROTEJATĂ, INIŢIATIVĂ ONG
Un caz-model identificat este o întreprindere socială din Odorheiu Secuiesc, înfiinţată printr-un grant din Fondul Norvegian de către Fundaţia Civitas. Asociaţia este înregistrată ca „Asociaţia de Producători a Pomicultorilor din Odorheiu Secuiesc”.
Caracteristici de organizare a muncii
Activitate: procesare a fructelor, în condiţii ecologice şi prin metode tradiţionale. Fructele sunt aduse de către producători
în unitate, pe bază de programare, iar fiecare producător şi le procesează singur (producând gem, suc, ş.a.), beneficiind
de echipamentele moderne şi condiţiile foarte bune de lucru.
Managementul asociaţiei este asigurat de un angajat al Fundaţiei Civitas.
Asociaţia este organizată după modelul NEST, la un moment dat urmând să contribuie la activităţile fundaţiei. Atunci când
asociaţia va produce un profit suficient de mare, acel profit va putea fi folosit de către fundaţie, de pildă pentru cofinanţarea unor proiecte. De fapt, asociaţia serveşte scopului de autosustenabilitate a fundaţiei.
Asociaţia este prezentă pe Internet, are site de prezentare şi participă la târgurile de profil din toată ţara.
Un alt caz de unitate protejată, iniţiativă ONG este spălătoria de haine înfiinţată în Cluj Napoca de Fundaţia „Ajutaţi
copiii România”. Unitatea derulează muncă asistată. Serviciile sunt furnizate prin constituirea unei echipe mobile, alcătuită
din persoane cu deficienţe, care prestează servicii sub îndrumarea şi cu responsabilitatea unei persoane fără deficienţe.
Vânzarea serviciilor, contractarea, coordonarea echipei şi răspunderea pentru activitatea echipei revin unei persoane
fără risc de discriminare. Această persoană este ambasador şi garant al echipei.
Particularităţi faţă de firmele private, respectiv faţă de alte structuri ale economiei sociale
Funcţionează ca un ONG care se autofinanţează, profitul nu se împarte între proprietari, ci se reinvesteşte în activităţile
asociaţiei.
Particularităţi ale parteneriatelor de afaceri cu mediul privat
Parteneriatele cu mediul privat se desfăşoară fără diferenţe faţă de firmele private.
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MODEL 4. COOPERATIVĂ
Până în 2005 a existat un vid legislativ în privinţa acestui tip de structură economică, iar problema cadrului legislativ neperformant se manifestă şi în prezent, motiv pentru care cooperativele sunt limitate ca putere şi extindere.
Una dintre principalele probleme legate de vidul legislativ a fost proprietatea asupra terenului pe care au fost ridicate
construcțiile cooperativelor în perioada comunistă, de la utilizare gratuită ajungându-se la chirii foarte mari pentru acele
spații. De asemenea, nu există stimulente pentru aceste cooperative. Colectarea taxelor de către stat este o altă problemă,
deoarece modul în care taxele sunt încasate duce la blocarea activității cooperativelor şi societăților comerciale. Pe lângă
acest aspect, birocrația pune piedici suplimentare dezvoltării cooperativelor.
Particularităţi faţă de firmele private, respectiv faţă de alte structuri ale economiei sociale
În cazul angajaților cooperativelor, cu cât aceştia lucrează mai mult, cu atât recompensele sunt mari. Pentru a beneficia de
avantajele muncii însă, în cadrul unei cooperative, membrii trebuie să muncească în cadrul acesteia cel puțin 5 ani, motiv
pentru care majoritatea posibililor beneficiari nu sunt interesați. Cooperativa poate dispune de terenuri agricole şi crescătorii de animale, dar şi de magazine de desfacere, unde marfa este vândută la un preț mai mic. O persoană poate deveni
membru asociat prin majorarea capitalului social al cooperativei. În cadrul cooperativei nu se urmăreşte profitul neapărat, ci
mai degrabă asigurarea unui salariu pentru angajați.

3.2 Consideraţii generale şi recomandări privind incluziunea prin crearea de întreprinderi sociale
Un obstacol important în crearea întreprinderilor sociale îl constituie faptul că nu există un cadru legal general şi cuprinzător pentru economia socială în România, reglementările juridice existente fiind limitate la o structură particulară de economie socială, anume atelierul protejat. Faptul este cu atât mai problematic cu cât economia socială ca şi concept a pătruns în
România deja de 4, 5 ani, iar proiecte pe economie socială, prin POSDRU, se derulează încă din 2007. Programul se va
încheia în anul 2013, aşadar mai bine de jumătate din perioada de desfăşurarea a programului s-a scurs fără a avea un
cadru legal corespunzător. ONG-urile au un rol important în promovarea unei legi pe economie socială, prin activitatea de
lobby.
Un model occidental de economie socială este acela în care statul se implică în relaţia dintre firme şi unităţile protejate,
suportând costurile partenerilor privaţi. De pildă, statul plăteşte penalităţi de întârziere firmei care contractează serviciile
unei unităţi protejate ce produce întârzieri la livrare. Aşadar statul ar trebui să îşi asume un rol de intermediar sau facilita
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tor al încheierii contractelor între firmele private şi atelierele protejate sau alte structuri de economie socială, deoarece economia socială presupune a lucra cu persoane care sunt dezavantajate într-un fel sau altul, care nu dispun de resurse
de competitivitate optime (calificări mai slabe, aptitudini şi abilităţi limitate).
Birocraţia constituie un impediment major pentru constituirea firmelor în unităţi protejate, în România. Angajarea unei persoane cu dizabilităţi implică acte speciale, formule de calcul a impozitului diferite, note justificative periodice (lunare, trimestriale, anuale), aspecte care limitează interesul angajatorilor pentru o astfel de soluţie.
Facilităţile acordate unităţilor protejate (fiscale, de scutiri de taxe, obţinere de terenuri, facilităţi la importuri, înmatriculări maşini,) alterează uneori scopul întreprinderilor sociale, transformându-le în instrumente pentru activităţi ilicite.
Colaborarea cu firmele private se produce adesea în contextul legii care obligă firmele la responsabilitate socială. Firmele care depăşesc un anumit număr de angajaţi pot fie să angajeze persoane cu dizabilităţi, fie să plătească o anumită
sumă către stat, fie să încheie contracte de prestări servicii cu unităţile protejate.
Prima etapă în crearea unei întreprinderi sociale ar trebui să conste într-o promovare a economiei sociale la nivel de
comunitate, iar apoi să se orienteze înspre dezvoltarea unei culturi şi educarea publicului larg în scopul acceptării unei
astfel de întreprinderi.
Întreprinderile sociale se supun aceleiaşi logici a profitului şi rentabilităţii ca orice firmă din mediul privat. De aceea,
impactul este social, dar abordarea trebuie să fie pragmatică. Managementul şi administrarea unei întreprinderi sociale
trebuie separate de grupurile-ţintă, ele nu pot fi asigurate de către persoane provenind din rândurile beneficiarilor.
O provocare majoră pentru întreprinderile sociale o reprezintă asigurarea continuităţii activităţii economice, posibil
afectată de sezonalitate. De pildă, culegerea şi procesarea plantelor medicinale este o activitate sezonieră. O soluţie
posibilă, în cazul întreprinderilor pentru romi, o reprezintă alternarea cu activităţi meşteşugăreşti tradiţionale.
Unităţile protejate se confruntă cu o problemă de competitivitate în ceea ce priveşte calitatea serviciilor prestate. Calitatea serviciilor unei unităţi protejate specializate în curăţenie, de pildă, nu poate fi aceeaşi cu a unei firme obişnuite din
piaţă, un dezavantaj al unităţii fiind acela că angajaţii săi nu pot lucra cu o maşină complexă, sunt persoane cu o capacitate de muncă redusă. Aşadar există limite în ceea ce priveşte tipul şi calitatea serviciilor oferite. Totuşi, preţul cerut este
comparabil cu al firmei specializate, concurente. Clientul privat va cumpăra serviciul pe argumentul social.
Sustenabilitatea întreprinderilor sociale pune probleme şi societăţilor mai avansate din punct de vedere al economiei soci

54

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE UMANE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013

Investeşte în oameni!

ale. Asigurarea resurselor financiare şi logistice necesare sustenabilităţii constituie o provocare majoră, lipsa unui sponsor
sau a unei activităţi generatoare de profit fiind un obstacol important în calea succesului, în special în cazul atelierelor protejate, care nu desfăşoară activităţi productive.
Unităţile protejate pot fi extinse ca model pentru oricare dintre categoriile vulnerabile, inclusiv cele vizate în proiect. Se
impune reglementarea juridică a acestor structuri de economie socială. Forma juridică de persoană fizică autorizată reprezintă o alternativă la constituirea unei întreprinderi sociale, însă taxele către stat sunt mai greu de suportat, de aceea formele asociative sunt preferabile. Pentru etnicii romi este propus modelul constituirii de ateliere şi cooperative sociale, prin
accesare de fonduri europene de către fundaţiile pentru romi.
Angajarea într-o întreprindere socială poate juca un triplu rol în scopul integrării în muncă a persoanelor provenind din
categorii vulnerabile: loc de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, care nu pot desfăşura o muncă autonomă, apoi, loc de
muncă pentru acele persoane care se pot dezvolta din punct de vedere profesional, însă au nevoie de acea siguranţă pe
care o oferă un loc de muncă într-un atelier protejat, în fine, etapă de stagiu şi de pregătire în scopul adaptării la condiţiile
unui loc de muncă obişnuit, înainte de angajarea într-o firmă obişnuită din mediul privat. Angajarea într-o firmă obişnuită
este considerată o alternativă preferabilă angajării în unitatea protejată, principalul avantaj fiind acela al creşterii şi diversificării contactelor/relaţiilor sociale şi asigurarea unui cadru al muncii perfect incluziv.
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4. Nevoi şi aşteptări de formare profesională în domeniul economiei sociale
4.1 Recomandări privind designul cursurilor de formare în economie socială

Conţinuturi
Management de întreprindere socială, în două module: economic (managementul întreprinderii - juridic, fiscal),
respectiv social
Comunicare şi relaţionare
Management general
Scriere şi implementare de proiecte
Legislaţia muncii (legea pensiilor, a şomajului, etc.)
Antreprenoriat (plan de afaceri, buget, etc. )
Modele de bune practici (intermediere angajator-angajat, organizare efectivă ateliere şi unităţi protejate, organizarea muncii în cadrul acestora, etc.), întâlnite în străinătate, dar care pot fi aplicate în contextul românesc
Marketing (strategii de identificare a potenţialilor parteneri din mediul privat şi modalităţi de atragere, convingere, creare a unui dialog)
Metode de învăţare/formare/organizare a activităţii
organizare modulară, cu module speciale pentru lucrul cu fiecare din grupurile-ţintă
schimb de experienţă (privind provocările ce ţin de integrarea socio-profesională a categoriilor cu nevoi speciale)
accent pe practică, pe schimbul de experienţă, pe împărtăşire de bune practici în diverse domenii profesionale,
conexe economiei sociale
constituirea unui sistem de consultări şi instruiri constitutive
învăţare şi informare continuă
metode practice de învăţare: lucrul efectiv într-o firmă sau întreprindere socială, stagii de practică la o întreprindere socială care deja funcţionează
întâlnirile de grup, interactive
conturi de utilizator deschise pe un portal unde fiecare să găsească resurse legislative
materiale-suport: materiale video, Power-Point, filme, scurte documentare, suport de curs, un sumar printat/
tehnoredactat a ceea ce urmează în discuţie, materiale pe suport CD/DVD.
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Obiective de curs
titulatura calificării: consilier în economie socială
obţinere atestare
absolventul să fie capabil să înfiinţeze o întreprindere socială
Abilităţi/aptitudini/competenţe dezvoltate
competenţe antreprenoriale
capacitate de adaptare la categoria de beneficiari
sensibilitate şi receptivitate la grupul ţintă cu care se lucrează
învăţarea unui stil de comunicare interculturală
Formare online
Evaluarea generală pentru modalitatea de formare online este mai degrabă negativă, mediul online fiind apreciat
a fi mai potrivit pentru informare, decât pentru formare.
Avantaje
• efort al implicării redus
• acces rapid la informaţie
• se evită necesitatea deplasării într-o locaţie
• se economisesc resurse de
timp şi de bani

Dezavantaje
• condiţionarea de accesul la infrastructură (PC, cameră web, microfon, internet), de
abilităţile de utilizare a infrastructurii şi de calitatea funcţionării internetului
• timpul mai îndelungat petrecut pe internet
• dificultatea responsabilizării cursanţilor în raport cu efectuarea sarcinilor; prezenţa
fizică în schimb obligă la acceptarea regulilor şi la conformare în privinţa activităţilor de curs
• absenţa interactivităţii, imposibilitatea de a adresa întrebări
• asimilarea informaţiei se produce mai greu decât în interacţiunea directă
• avantajele ce ţin de dinamica unei relaţii directe formator- cursant- colegi se pierde
sau se diminuează într-un curs online. Eventual, monitorizarea sau consultanţa la final
pot fi realizate online
• se pierd avantajele contactelor informale între cursanţi, prilejuite de cursurile tradiţionale (pauze)
• aşteptările de la un astfel de curs sunt mai reduse decât de la unul care presupune
interacţiune faţă în faţă
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4.2 Recomandări privind organizarea unei şcoli de vară pentru specialişti în economie socială
Şcoala de vară ar trebui să urmărească dezvoltarea acelor abilităţi şi competenţe pe care le presupune o fişă a postului pentru managerul de întreprindere socială. De exemplu, ar trebui să existe module de comunicare, leadership, constituire şi coordonare de echipe cu
persoane având caracteristici speciale. Aceste module să cuprindă exerciţii practice.
Activităţile trebuie organizate interactiv, evitând conţinuturile formale. O posibilitate este aceea de a organiza activităţi pe un format
de tip assessment center, în care participanţilor să li se ceară proiectarea unei întreprinderi sociale, pornind de la anumite date de input
pe care le stabilesc organizatorii. De asemenea, se pot produce simulări ale contactului întreprinderii cu piaţa: întâlnirea cu potenţiali
clienţi, roluri care să fie jucate efectiv şi care să reproducă dificultăţile din piaţă.
La sfârşitul simulării pot fi organizate discuţii de grup în care să fie împărtăşite experienţele de învăţare.
Condiţii de desfăşurare
participare a managerilor structurilor de economie socială din Occident, împărtăşire din experienţa proprie
participare a cercetătorilor din domeniul economiei sociale, diseminare a rezultatelor cercetărilor în domeniu
formatori pregătiţi şi cu o experienţă reală, care să fi înfiinţat sau să fi lucrat într-o întreprindere socială mulţi ani
activităţi în aer liber
activităţi interactive, organizate în grupuri mici
perioada de desfăşurare: vara, în luna iulie, înaintea perioadei de concedii; cazarea şi masa asigurate
Activităţi şi conţinuturi
modele de structuri ale economiei sociale, studii de caz (înfiinţare, etape parcurse, probleme apărute, număr de angajaţi, caracteristici
ale angajaţilor, etc.)
metode şi modele româneşti de economie socială, prin raportare la modelele practicate în Occident
modele de bune practici din Occident
activităţi de învăţare, în combinaţie cu activităţi recreative, de relaxare, împărtăşire de idei, experienţe, opinii personale.
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