




GHIDUL DE INTERVENȚIE PENTRU 
INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A FEMEILOR 

VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE PRIN 
EXPLOATARE SEXUALĂ (FVaTdPpES)

Pachet de lucru II

RAPORTUL TRANSNAȚIONAL ASUPRA MODELULUI DE INTERVENȚIE

Building Choices

Integrarea în societatea-gazdă a femeilor victime
ale traficului de persoane prin exploatare sexuală 

(FVaTdPpES) printr-un proces de câștigare a 
autonomiei financiare și de capacitare personală

Acordul grantului

HOME / 2015 / AMIF / AG / THBX / 8902

2018

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu 
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.





CUPRINS
1. INTRODUCERE

2. ROLUL CONSULTANȚILOR DE RECRUTARE ȘI/SAU A MEDIATORILOR DE ANGAJARE

3. INSTRUMENTE NECESARE PENTRU ACCESUL FEMEILOR LA PIAȚA FORȚEI DE 
MUNCĂ: NEVOI SPECIFICE, IDENTIFICAREA ABILITĂȚILOR ȘI INSTRUIRE

Pasul 1: Diagnosticul de angajare .......................................................................... 8

Model de interviu structurat: ghid pentru diagnosticul de angajare  ........................... 12

Pasul 2: Proiectarea unui plan individual de integrare socio-profesională  ......................14

Modelul chestionarului de interviu aprofundat pentru elaborarea planului de integrare 

socială și socio-profesională ........................................................................... 17

Modelul posibilelor acțiuni ce ar putea fi incluse în planul de integrare socială și socio-

profesională  .............................................................................................. 17

Pasul 3.1: Evaluarea profilului de angajare: îmbunătățirea abilităților personale, sociale, 
profesionale și sprijin în intrarea pe piața forței de muncă ........................................22

Model pentru acțiune specifică: Workshop despre orientarea socio-profesională și 

competențele necesare, din perspectiva egalității de gen ....................................... 25

Alte instrumente: test pentru identificarea competențelor femeilor .......................... 26

Pasul 3.2: Evaluarea profilului de angajare: formarea vocațională, internshipurile și piața 
muncii protejată .............................................................................................27

Model de acțiune specifică: Workshop de cooperare în vederea identificării competențelor 

necesare găsirii unui loc de muncă.................................................................... 30

Pasul 3.3: Evaluarea profilului de angajare: consultanță în căutarea activă a locurilor de 
muncă  .........................................................................................................33

Model de acțiune specifică: Workshop de comunicare pozitivă și proactivă pentru 

angajare.... ............................................................................................... 36

Pasul 4.1: Intermediere, integrare și retenția locului de muncă (I) ...............................37

Pasul 4.2: Intermediere, integrare și retenția locului de muncă (II) ..............................40

Două exemple de tehnici de coaching pentru retenția locului de muncă ...................... 42

4. CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN FUNCȚIE DE ROLUL DUMNEAVOASTRĂ?

5. ANEXE 

Anexa 1. Fișă de competențe .............................................................................55

Anexa 2. Modalități de învățare: (1) .....................................................................56

Anexa 3. Modalități de învățare: (2) recunoașterea propriilor competențe tehnice și a 
competențelor încrucișate din experiența mea de muncă și de viață ............................57



6 1



6 1

1. INTRODUCERE

Munca în integrarea socio-profesională a FVaTdPpES necesită o înțelegere profundă a 
situației lor personale și a cunoștințelor, abilităților specifice ale acestora, pentru a putea 
răspunde în mod eficient nevoilor lor. Prin urmare, formarea continuă a profesionișilor din 
serviciile de ocupare a forței de muncă și a serviciilor de asistență reprezintă un factor-
cheie pentru o integrare socio-profesională de succes a acestor femei.

Acest Ghid de Intervenție este o completare practică a Modelului Consolidat de Integrare 
Socio-profesională a FVaTdPpES. Ambele documente au fost dezvoltate în cadrul proiectului 
“Building Choices”, finanțat de Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (Home / 2015 / 
AMIF / AG / THBX). Ele se bazează, de asemenea, pe munca directă și experiența de lucru 
cu FVaTdPpES a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (România), Asociației 
eLiberare (România), Charita Praga (Republica Cehă), Asociației Trabe și Primăria Madridului 
(ambele din Spania).

Ghidul se adresează în principal consultanților de recrutare și mediatorilor din domeniul 
ocupării forței de muncă, din partea ONG-urilor și administrației publice, dar ar putea fi, 
de asemenea, util pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane, ce fac parte din 
piața obișnuită a muncii sau din Economia socială și de solidaritate (ESS). Documentul 
accentuează rolul consultanților de recrutare și al mediatorilor din domeniul ocupării forței 
de muncă, de a urmări integrarea socio-profesională a FVaTdPpES, nu numai pe parcursul 
traseului de muncă și în procesul de căutare a unui post de angajare, ci și pe perioada 
următoare angajării, pentru a se asigura că femeia reușește să păstreze acel post. 

Ghidul oferă detalii despre aspecte specifice ale muncii cu FVaTdPpES, de care ar trebui 
să se țină cont pentru a realiza un proces de integrare socio-profesională de succes. De 
asemenea, propune un set de pași pe calea integrării socio-profesionale și oferă exemple 
de instrumente care ar putea fi utilizate în fiecare dintre aceste etape.

În cele din urmă, Ghidul oferă câteva sfaturi cu privire la modul de abordare a elementelor-
cheie strategice, în funcție de rolul fiecărui profesionist și în funcție de instituția la care 
lucrează: un ONG, o instituție publică, un departament de resurse umane al unei companii, 
etc. Cum ar fi: acțiuni pozitive, acțiuni bazate pe gen, abordare centrate pe drepturile 
omului, interculturalitate, intersecționalitate și managementul diversității, muncă în 
echipă cu entitățile implicate sau alte părți interesate, care lucrează cu FVaTdPpES.
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2. ROLUL CONSULTANȚILOR DE RECRUTARE ȘI/SAU
A MEDIATORILOR DE ANGAJARE

COMPETENȚELE NECESARE CONSULTANȚILOR DE RECRUTARE 
ȘI/SAU ALE MEDIATORILOR DE ANGAJARE

PROFESIONALE Cunoștințe și experiență în:
• Competențele de instruire.
• Abordarea feministă și sensibilă la gen, drepturile 

omului, femeilor și copiilor; fenomenul migrației și 
interculturalitate.

• Metodologie socio-emoțională.

Rolul consilierilor de recrutare și /sau al mediatorilor de angajare este esențial pentru 
a permite accesul FVaTdPpES la locuri de muncă de calitate. Acest model sugerează că 
un consilier i-ar putea face pe toți ceilalți să urmeze traseul conceput pentru femei. 
Legătura cu un mediu pozitiv va fi creată încă din faza inițială a procesului de integrare 
socio-profesională.

Fie în cadrul interviului de diagnostic, fie în cadrul interviului de aprofundare, această 
legătură ar trebui să se stabilească într-una din aceste prime etape, și ar trebui să se 
păstreze până când femeii i se asigură un loc de muncă pe termen lung.

Acest consilier va fi sprijinul femeii pe parcursul întregului proces, încurajând-o în procesul 
spre autonomie și empowerment, fiind cu ea în momentele dificile și când îndoielile ar 
putea să apară etc.Consilierul și mediatorul vor servi atât ca sprijin al proceselor interioare 
ale femeii, cât și ca persoană de legătură în relația cu diferiți profesioniști cu care vor fi 
în contact pe parcursul traseului de muncă. 

Această ultimă parte este deosebit de importantă pentru a putea face față evenimentelor 
care ar putea apărea odată ce femeia se simte mai bine și care ar putea afecta procesul 
de integrare socio-profesională (o cădere nervoasă, comportament depresiv, dificultăți de 
concentrare sau de îndeplinire a sarcinilor date etc.).

Prin urmare, consultantul de recrutare și mediatorul de muncă ar trebui, în mod ideal, să 
aibă în vedere următoarele abilități și competențe:
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PROFESIONALE

PERSONALE • O atitudine respectuoasă: o abordare personală și 
profesională bazată pe respect și egalitate. 

• Flexibilitate: adaptabilitate, capacitate de a 
contextualiza sesiunile de training la caracteristicile și 
nevoile fiecărui grup de femei.

• În procesul de dezvoltare al competențele socio-
emotionale ei trebuie să constituie un model pentru 
femei pentru a-și câștiga credibilitatea. 

• Muncă în echipă: Capacitate și dorință de a se implica 
într-o echipă și de a lucra în echipă.

• Angajament și sensibilitate față de teme precum 
angajarea femeilor, capacitare și competențe socio-
emotionale: ei trebuie să conștientizeze impactul pe care 
îl pot avea asupra femeilor și asupra mediului lor.

• Abilități de comunicare pentru formarea de legături cu 
femeile și pentru obținerea încrederii lor, cât și pentru 
posibilitatea de a oferi feedback într-un mod potrivit.

• Inventivitate este esențială pentru acest rol. Ea constituie 
creativitatea unui instructor de a încorpora eficient 
competențe în activitățile desfășurate, pentru a menține 
femeile interesate și pentru a folosi resursele disponibile.

Sursa: Modelul de de intervenție pentru integrarea socio-profesională a FVaTdPpES. 
Proiectul Building Choices, 2018

• Munca într-un mediu multicultural.
• Munca cu femeile, în special cele vulnerabile, imigrante 

și/sau victime ale violenței de gen.
• Piața muncii, antreprenoriat și freelancing. 
• Cunoștințe lingvistice de bază, pentru comunicarea cu 

femeile într-o limbă cunoscută de acestea, cu excepția 
limbii oficiale din țara de destinație. 
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Toate aceste calități și abilități minunate ar trebui la rândul lor sprijinite. Lucrul cu 
FVaTdPpES ar putea fi stresant, iar profesioniștii vor trebui să înfrunte probleme precum 
anxietatea, nesiguranță și căderile nervoase ale acestora. De aceea, modelul încurajează 
entitățile implicate să ofere personalului lor mai mult decât formare; să aibă grijă de 
consilierii și de mediatorii lor.

Conform experienței profesioniștilor care au participat la activitățile “Building Choices”, 
consilierii și mediatorii au nevoie de timp necesar pentru odihnă și relaxare, consiliere 
permanentă și terapie astfel încât să fie protejați emoțional pe perioada timpului de lucru 
cu FVaTdPpES.
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3. INSTRUMENTE NECESARE PENTRU ACCESUL FEMEIOR LA 
PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ: NEVOI SPECIFICE, IDENTIFICAREA 
ABILITĂȚILOR ȘI INSTRUIRE

Sursă: Modelul de intervenție pentru integrarea socio-profesională a femeilor victime ale traficului de 

persoane prin exploatare sexuală (FVaTdPpES). Proiectul Building Choices. 2018

După faza de recuperare, ne putem gândi la integrarea socio-profesională pentru FVaTdPpES 
(Faza II). Această fază II, în conformitate cu ceea ce este propus de modelul de intervenție 
pentru integrarea socio-profesională a FVaTdPpES, cuprinde următoarele etape:

Perioadă de 
reflecție

Diagnostic de 
angajare

Evaluarea 
profilului de 
angajare

Piața muncii

• Plan de acțiune
• Follow up

Plan de integrare 
socio-profesională

• Intermediere în muncă
• Încorporare
• Servicii pentru menținerea 

locului de muncă

Imaginea 3: Pași spre integrarea 
socio-profesională a FVaTdPpES
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OBIECTIVE

BUN VENIT ȘI INTERVIU PENTRU DIAGNOSTICUL DE ANGAJARE 

DESCRIERE Conversație inițială între o femeie și un consultant de 
angajare. De obicei, cu ajutorul unui chestionar, vor fi 
colectate informații inițiale despre personalitatea, familia și 
experiența profesională a femeii.
De asemenea, acest interviu inițial poate fi util prin obținerea 
de informații necesare intervențiilor de sprijin ulterioare, 
pentru integrarea pe piața forței de muncă.

Stilurile de interviu variază de la formate foarte structurate 
sau semi structurate, la interviuri foarte fluide și flexibile. În 
plus față de înregistrarea conținutului interviului, consilierul 
poate dori să păstreze un jurnal de observații, în care să țină 
evidența propriilor reflecții, sentimente și interpretări.

Potrivit diagnosticului, punctele forte atât personale cât și 
profesionale, precum și toate informațiile legate de procesul 
personalizat de integrare socio-profesională vor fi împărtășite 
și discutate cu femeia.

• Primirea de răspunsuri la un set de întrebări privind 
competențele, educația și formarea femeii, locul de 
muncă / mijloacele de trai, experiențele și așteptările 
acesteia.

• Luarea unui angajament și crearea unei relații autentice 
între femeie și consilier.

• Conștientizarea importanței formării și ocupării forței 
de muncă ca o cale de acces spre integrarea socio-
profesională.

PASUL 1: DIAGNOSTIC DE ANGAJARE
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BUN VENIT ȘI INTERVIU PENTRU DIAGNOSTICUL DE ANGAJARE 

OBIECTIVE • Crearea unei viziuni pozitive dar realiste asupra procesului 
personal de plasare profesională.

• Ajutarea femeii să accepte cerințele solicitate pentru 
punctul de plecare în procesul de plasare pe piața forței 
de muncă.

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

Elementele de bază ale oricărei intervenții: Reducerea 
neclarităților legate de intervenție prin furnizarea cât mai 
multor informații, în modul cel mai clar și mai natural, 
pentru a facilita înțelegerea; evitarea întreruperilor; o bună 
gestionare a timpului, pentru evitarea oboselii; crearea unei 
atmosfere de deschidere și o bună comunicare, necesară 
stabilirii unei relații de cooperare; utilizarea unui limbaj clar 
și a unor tehnici de ascultare activă; verificarea faptului că 
femeia a înțeles informațiile primite.

Specific pentru FVaTdPpES: a se evita conversațiile despre 
experiența traumatică și consecințele sale negative.

• Dacă interviul face parte dintr-un serviciu holistic și atinge 
unele aspecte legate de experiența traficului de persoane, 
ar fi de preferat să se ajungă natural la informațiile despre 
abuz și să se evite repetarea întrebărilor dificile despre 
situația trăită.

• Rețineți că motivația FVaTdPpES manifestată față de 
schimbare este legată de percepția acestora despre 
șansele de a realiza cu adevărat acea schimbare.

• Conversațiile despre problemele personale pot stârni 
sentimente negative care ar putea interfera cu așteptările 
de la o intervenție reușită.

• Este mai bine să axăm intervenția pe viitor, oferind soluții, 
decât să analizăm cauzele ce au determinat situațiile 
traumatice.
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ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

• Scopul interviului este să se concentreze pe domeniul 
profesional: experiența anterioară, formarea, 
aptitudinile, interesele etc. și nu pe domeniul personal.

• Începeți cu o abordare pozitivă, care pune accent pe 
competențele și abilitățile personale pe care femeile le 
au deja. În acest mod va începe procesul de motivare și 
abilitare, pentru a le face să-și recâștige încrederea în 
sine. 

• Respectați prioritățile femeii și ascultați-i întotdeauna 
punctul de vedere: aspecte și subiecte legate de muncă, 
formare și competențe.

• Ascultați întotdeauna punctul de vedere al femeii, evitând 
să o judecați în vreun fel.

• Respectați deciziile luate de femeie odată ce are toate 
informațiile și timpul necesar să se gândească la acestea. 
Spuneți-vă opiniile atunci când ele sunt cerute și încercați 
să le faceți cât mai utile.

• Utilizați un limbaj clar, incluziv și care să inspire putere 
femeilor. Ascultați activ. Evitați transformarea interviului 
într-o examinare.

• Stabiliți o bună legătură cu femeia, astfel încât să se facă 
un diagnostic corect și pentru a putea găsi mai ușor soluții 
la nevoile ei.

• Arată un interes real pentru femeie și pentru dezvoltarea 
ei, cu scopul integrării sociale și socio-profesionale.

BUN VENIT ȘI INTERVIU PENTRU DIAGNOSTICUL DE ANGAJARE 

• Un spațiu confortabil și privat. Acesta ar trebui să fie 
sigur, confortabil și inspirator.

• Timpul dedicat interviului are două momente.
• 1 oră sau 2 ore pentru întâmpinare, colectarea 

informațiilor despre abilități, educație și formare, 
muncă / mijloace de trai, experiențe și așteptări.

RESURSE 
NECESARE
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BUN VENIT ȘI INTERVIU PENTRU DIAGNOSTICUL DE ANGAJARE 

• O oră pentru împărtășirea și dezbaterea rezultatelor 
diagnosticului prealabil și invitarea femeii în procesul 
său personal de integrare socio-profesională, efectuat 
înainte, pe baza serviciilor de angajare disponibile.

• Un profesionist cu competențe în intervenția socio-
profesională dintr-o  perspectivă sensibilă la genul și 
drepturile omului. Se cere specializare pe cazurile de 
FVaTdPpES sau pe alte cazuri ale persoanelor aflate în 
situații vulnerabile.

RESURSE 
NECESARE

METODOLOGIE PAS CU PAS
1. Bun venit.
2. Informații despre serviciul care urmează să fie furnizat.
3. Colectarea și înregistrarea datelor.
4. Analiză și diagnostic centrate pe:

• Rezultatele diagnosticului de angajare.
• Calificarea profesională și experiența anterioară cerută 

de piața muncii, în funcție de fiecare sector în parte.
• Utilizarea informațiilor privind ofertele de locuri de 

muncă disponibile, cerințele și condițiile de muncă 
etc.

• Cererea de oferte de angajare (competențe sociale 
și alte competențe transversale, curriculum vitae, 
scrisoare de intenție, interviuri etc.).

5. Încărcați informațiile într-o bază de date.

Model de interviu structurat pentru diagnosticarea 
capacității de angajare.

INSTRUMENTE
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Model de interviu structurat: ghid pentru diagnosticul de angajare 

În calitate de consultant de recrutare sau mediator de angajare, trebuie :

• Să vă prezentați, să explicați obiectivele diagnosticului și să solicitați 
consimțământul femeii de a fi intervievată.

• Următorul pas va fi înregistrarea datelor pe care le veți colecta într-o fișă de 
informații ad-hoc. 

Acestea sunt o serie de date pe care trebuie să le luați în considerare pe durata 
interviului: 

DATE PROFESIONALE 
ȘI DE IDENTIFICARE

VARIABILE PERSONALE 
ÎN LEGĂTURĂ CU 
ANGAJAREA

• Nume.
• Dată de naștere.
• Origine. De când se află în țara gazdă.
• Stare de sănătate.
• Situație socio-economică.
• Explorarea unei rețele sociale sau de sprijin 

familial care să motiveze integrarea.
• Responsabilitățile familiale.
• Accesul la resursele sociale și comunitare (zonă 

de locuit, disponibilitatea transportului, migrație 
sau relocare recentă, accesul la TIC etc.).

• Situația legală, în special dacă are permis de 
muncă, pentru orientarea traseului care va trebui 
urmat.

• Familie: unde locuiește, cu cine, dacă are copii, 
persoane în vârstă sau alte rude în grijă și cât 
timp disponibil are pentru muncă.

• Motivația pentru a avea un loc de muncă este 
prioritară.

• Așteptările în raport cu piața muncii.
• Abilități de comunicare (include competențele de 

comunicare în limba societății gazdă, care permit 
interacțiunea socială, participarea la traininguri 
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VARIABILE PERSONALE 
ÎN LEGĂTURĂ CU 
ANGAJAREA

și la alte activități ale procesului de angajare).
• Interesul pentru formarea profesională ca 

instrument de integrare.
• Caracteristici transversale: a fi activă, a respecta 

un angajament și responsabilitatea fața de 
propriul proces de reintegrare.

• Interes în îngrijirea proprie.
• Stimă de sine.

VARIABILE 
PROFESIONALE

• Nivelul educației formale, experiențele de 
instruire, inclusiv trainingurile actualizate la cea 
mai mare cerere a pieței muncii.

• Aptitudini dobândite din experiența profesională 
anterioară (cunoștințe, proceduri, atitudini etc.).

• Documente doveditoare, cum ar fi licențele 
profesionale și / sau diplomele care certifică 
nivelul de educație.

• Tehnici și instrumente pentru căutarea unui loc 
de muncă (inclusiv pentru timpul dedicat, pentru 
motivația de căutare și pentru sustenabilitatea 
căutării unui loc de muncă în perspectivă).

• Aptitudini digitale / TIC.
• Disponibilitate de timp și zona geografică unde 

locuiește.



14 15

PASUL 2: PROIECTAREA UNUI PLAN INDIVIDUAL DE INTEGRARE SOCIO-  
               PROFESIONALĂ

PROIECTAREA PLANULUI DE INTEGRARE SOCIALĂ ȘI SOCIO-PROFESIONALĂ
 (TRASEU INDIVIDUAL)

DESCRIERE Diversitatea profilelor individuale face ca procesul de 
intervenție pentru integrarea pe piața muncii să fie mai 
complex.

Trebuie să înțelegem că situația fiecărei femei este unică și 
că nu există nicio prescripție universal valabilă în procesul de 
integrare socio-profesională.

Planul de integrare socio-profesională constituie un itinerar 
personalizat complex, care cuprinde o gamă largă de servicii 
și proceduri. Planul ar trebui să fie:

• Personalizat și adaptat fiecărei femei.
• Să motiveze și să dezvolte abilități și competențe.
• Să aibă un proces specific: cu un început și un final, 

obiective clare, pași și rezultate. Să fie gradual.
• Să fie flexibil.
• Obiectivele și procedurile de follow-up și de evaluare 

ar putea fi reformulate, dacă este necesar.

OBIECTIVE • Definirea opțiunilor și a modalităților de îmbunătățire a 
capacității de angajare.

• Înțelegerea caracteristicilor și a exigențelor pieței locale 
a muncii.

• Înțelegerea importanței angajării, a motivației personale 
și a disponibilității de a atinge obiectivele profesionale.

• Dedicare în propriul proces de integrare, alături de 
consilier.

• Evaluarea activităților de integrare ce au fost deja 
întreprinse și a rezultatelor.
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RESURSE 
NECESARE

• Un spațiu confortabil și privat.
• Timpul dedicat sesiunii de lucru este structurat după 

cum urmează:
• 1 oră sau 2 ore pentru înregistrarea interviului 

aprofundat și pentru evaluarea variabilelor referitoare 
la competențe, motivație, disponibilitatea de a lucra 
pentru proiectul personal și profesional.

• 1 oră pentru (re)proiectarea obiectivelor profesionale 
și a acțiunilor care vor fi întreprinse în procesul de 
integrare. Stabilirea unui angajament cu femeia.

• Cel puțin 10 sesiuni de follow-up.

• Un profesionist cu competențe în intervenția socio-
profesională dintr-o  perspectivă sensibilă la genul și 
drepturile omului. Se cere specializare pe cazurile de 
FVaTdPpES sau pe alte cazuri ale persoanelor aflate în 
situații vulnerabile.

PROIECTAREA PLANULUI DE INTEGRARE SOCIALĂ ȘI SOCIO-PROFESIONALĂ
 (TRASEU INDIVIDUAL)

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

• Mențineți sprijinului și încurajarea permanentă pentru 
a evita dorința de întoarcere la prostituție, cauzată în 
principal de nevoia unui venit.

• Fiți clari și concreți.
• Fiți realiști în ceea ce privește procesul și realizările.
• Stabiliți obiective intermediare și termene realizabile în 

fiecare ședință de evaluare.
• Țineți legătura cu alți profesioniști, creați o rețea de 

servicii.
• Luați toate deciziile de comun acord, având în vedere că 

uneori ceea ce este important în termeni profesionali, 
nu se potrivește cu ceea ce este considerat important 
pentru femeie.
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RESURSE 
NECESARE

PROIECTAREA PLANULUI DE INTEGRARE SOCIALĂ ȘI SOCIO-PROFESIONALĂ
 (TRASEU INDIVIDUAL)

METODOLOGIE PAS CU PAS

1. Interviu aprofundat: Înregistrați și evaluați variabilele 
referitoare la competențele cheie transversale și 
cunoștințele profesionale, motivație, disponibilitatea 
de a munci, cele referitoare la proiectul personal și 
profesional, alături de acțiunile specifice de diagnosticare 
a capacității antreprenoriale.

2. Evaluarea făcută de femeie și de consilierul de recrutare 
pentru proiectarea planului social și socio-profesional 
(traseu individual): obiective și acțiuni care trebuie 
întreprinse pe parcursul traseului de integrare socio-
profesională.

3. Sesiuni de monitorizare sau interviuri pentru atribuirea 
sau actualizarea diagnosticului de angajare (aproximativ 
10 sesiuni). Numărul final de sesiuni va depinde de nevoile 
fiecărei femei și de ritmul progreselor înregistrate. În 
cazul FVaTdPpES, traseele trebuie să fie cât mai lungi și 
să se aplice o metodologie flexibilă.

Modelul chestionarului de interviu aprofundat pentru 
elaborarea planului de integrare socială și socio-profesională.

Un model cu posibile acțiuni ce ar putea fi incluse în planul 
de integrare socială și socio-profesională.

INSTRUMENTE
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Modelul chestionarului de interviu aprofundat pentru elaborarea planului de 
integrare socială și socio-profesională

• Ce poți să mai îmi spui despre tine?
• Cum îți petreci zilele în mod normal?
• Ce lucruri îți place să faci?
• Cât de importantă este angajarea pentru tine?
• De la 1 la 10, care este nivelul tău de motivație de a căuta în mod activ un loc de 

muncă?
• În ce sectoare sau în ce fel de locuri de muncă îți dorești să lucrezi? Pentru care 

dintre acestea te simți pregătită?
• Care sunt punctele tale slabe și punctele forte în ceea ce privește aptitudinile 

sociale și profesionale necesare pentru a-ți găsi un loc de muncă, pentru a-ți asigura 
existența sau a progresa în viață?

• La ce ești pricepută?
• Ce te împiedică sau îți scade șansele în găsirea unui loc de muncă?
• De ce abilități profesionale crezi că ai nevoie pentru a reuși?

• Care aspect al traseului tău constituie o prioritate principală pentru tine?
• De ce crezi că ar fi nevoie pentru a te simți confortabil și în siguranță?
• De ce informații ai nevoie?
• Te-ar interesa un proiect de muncă pe cont propriu? Ai vreo idee de afacere? Care 

este? Crezi că ar putea avea succes? Ți-ar plăcea să o pui în aplicare singură sau 
alături de alte persoane asociate?

• Ai o rețea de sprijin social? Cum ai putea consolida această rețea socială?

Modelul posibilelor acțiuni ce ar putea fi incluse în planul de integrare socială și 
socio-profesională 

Problemele și acțiunile sugerate în următorul model au o abordare generală și depind de 
caracteristicile fiecărei femei.
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POSIBILE ACȚIUNI DE INCLUS ÎN PLANUL
 INTEGRĂRII SOCIALE ȘI SOCIO-PROFESIONALE

OBIECTIV • O strategie durabilă implică ajutarea FVaTdPpES să 
depășească provocările, obstacolele și să dezvolte noi 
competențe, o gândire și acțiuni pozitive.

• Preschimbarea stresului într-o gestionare pozitivă a 
• timpului și a emoțiilor.
• Preschimbarea anxietății într-o atitudine calmă și un bun 

control al emoțiilor și al îngrijirii de sine. 
• Depășirea traumei și obținerea rezilienței și eliberării.
• Depășirea neîncrederii și obținerea încrederii în forțele 

proprii și în ceilalți.
• Identificarea nivelului educațional și utilizarea acestuia 

sau chiar depășirea lui cu scopul realizării integrării socio - 
profesionale.

• Identificarea nivelul de disponibilitate pentru angajare sau 
promovarea muncii pe parcursul activităților de pe traseu.

• Identificarea experienței de muncă, folosirea ei sau 
depășirea ei, dacă acest lucru este necesar, cu scopul 
integrării socio-profesionale.

• Identificarea barierelor culturale sau lingvistice și oferirea 
de ajutor în eliminarea acestora.

• Identificarea oportunităților limitate de angajare și lărgirea 
acestora prin activitățile de pe parcursul traseului de 
integrare.

• Identificarea preconcepțiilor angajatorilor și găsirea 
unor modalități de a le schimba în direcția toleranței, 
conștientizării situației femeilor și motivației de a le angaja.

• Identificarea sistemelor rigide de examinare și găsirea a 
noi modalități pentru o mai bună recunoaștere a nevoilor 
specifice ale FVaTdPpES și pentru integrarea socio-
profesională a acestora în societatea gazdă.

• Participarea la ateliere de dezvoltare a competențelor 
sociale, rezolvarea conflictelor, luarea deciziilor etc.

• Obținerea, a cel puțin, nivelului minim de siguranță, 

ABILITĂȚI SOCIO-
PROFESIONALE
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ABILITĂȚI SOCIO-
PROFESIONALE

POSIBILE ACȚIUNI DE INCLUS ÎN PLANUL
 INTEGRĂRII SOCIALE ȘI SOCIO-PROFESIONALE

ASPECTE 
PERSONALE 
PENTRU 
INTEGRAREA 
SOCIALĂ ȘI 
PROFESIONALĂ

respect și încredere în sine.
• Participarea la workshopuri de pregătire pentru interviuri 

cu scopul îmbunătățirii comunicării.
•  Instruirea în TIC (internet, utilizare computere etc.).
• Consolidarea implicării sociale a femeilor, ca grup. Pentru 

a putea atinge acest obiectiv, este necesară dezvoltarea 
abilităților și crearea de oportunități care să le permită să 
devină principalii actori în propria viață. De exemplu:
•  Folosirea resurselor locale (muzee, centre culturale) 

care facilitează networkingul și contactul cu exteriorul. 
Arta oferă oamenilor oportunități de dezvoltare 
personală, ocazii de socializare și de implicare socială, 
precum și oportunități de dezvoltare a atitudinilor 
pozitive și a abilităților necesare în viață.

• Alăturarea într-o asociație sau voluntarierea într-un 
domeniu de interes.

• Este necesar să se lucreze la abilitățile transversale de 
bază, pentru menținerea angajamentului personal și 
profesional. (respectarea celorlalți; îndeplinirea normelor 
sociale și de muncă fundamentale, îngrijirea personală, 
atitudini și obiceiuri de muncă, punctualitatea)

• Participarea la traininguri complementare despre munca 
în echipă, relația cu clienții, gestionarea timpului etc.

• Participarea la sesiuni și / sau workshopuri privind 
motivația reintegrării pe piața muncii etc.

• Crearea de conturi pe platformele on-line de căutare de 
locuri de muncă.

• Ca un pas intermediar către un loc de muncă obișnuit, se 
pot promova experiențele de lucru în cadrul programelor, 
stilurilor și culturilor organizaționale care încurajează 
integrarea socio-profesională a FVaTdPpES, prin crearea 
unui mediu mai flexibil și mai atent la nevoile acestora. 
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POSIBILE ACȚIUNI DE INCLUS ÎN PLANUL
 INTEGRĂRII SOCIALE ȘI SOCIO-PROFESIONALE

ASPECTE 
PERSONALE 
PENTRU 
INTEGRAREA 
SOCIALĂ ȘI 
PROFESIONALĂ

Cooperativele independente, ca parte a întreprinderilor 
sociale / antreprenoriatului social, sunt considerate un 
instrument eficient pentru persoanele cu dificultăți de 
integrare socială și socio-profesională.

•  Aceste medii profesionale aplică formule de lucru adaptate 
la contextul lucrătorilor și constituie un cadru în care oamenii 
învață nu numai o profesie, ci dezvoltă și competențe și 
abilități sociale. Acestea sunt, de cele mai multe ori, medii 
de lucru imperios necesare pentru ca multe dintre aceste 
femei să reușească să se integreze pe piața muncii.

PREGĂTIREA 
EDUCAȚIONALĂ 
ȘI FORMAREA 
PROFESIONALĂ 
ÎN VEDEREA 
ANGAJĂRII

•  Cursuri de limbă pentru a se asigura că femeile dobândesc 
cunoașterea și utilizarea limbii locale: competența 
lingvistică (citit, scris și exprimare) care permite 
interacțiunea socială și participarea la procesele de 
instruire și / sau de angajare.

• Programarea sesiunilor de training formal (vizitați 
Departamentul de Educație al unui centru pentru adulți 
pentru a afla informații despre examenele de admitere și 
termenele limită pentru înscriere).

• Strângerea de informații despre obținerea certificatelor 
profesionale și educaționale.

• Căutarea de informații și înscrierea la cursuri de formare 
profesională.

• Obținerea certificatelor și/sau a licenței profesionale.

INFORMAȚII 
DESPRE 
MUNCĂ ȘI 
ÎMBUNĂTĂȚIREA 
REȚELELOR 
CE ASIGURĂ 
ACCESUL LA 
INFORMAȚII

• Strângerea de informații despre piața muncii, domeniul 
de activitate al întreprinderilor, ocupații (de exemplu, 
Observatorul ocupațiilor, site-uri profesionale și 
corporatiste).

• Elaborarea listei de întreprinderi dintr-un sector 
profesional de interes.

• Înregistrarea în forumuri profesionale.
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ABORDAREA 
ÎNTREPRINDE-
RILOR, 
COOPERATI-
VELOR ȘI 
INIȚIATIVELOR 
DE ANTRE-
PRENORIAT

Atunci când alegem angajatorii pe care dorim să îi abordăm, 
există câteva elemente pe care ar trebui să le luăm în 
considerare:
•  Este locul de muncă un mediu primitor și sigur?
•  Este locul de muncă stabil pe termen lung?
•  Este important ca supraviețuitorul să nu fie scos în 

evidență, ca dovadă a responsabilității socio-corporative 
a angajatorului. Comportamentul angajatorului este 
motivat de un sentiment de caritate?

POSIBILE ACȚIUNI DE INCLUS ÎN PLANUL
 INTEGRĂRII SOCIALE ȘI SOCIO-PROFESIONALE

CĂUTAREA 
ACTIVĂ A UNUI 
LOC DE MUNCĂ

• Proiectarea unui plan personalizat de căutare activă a 
locurilor de muncă.

• Elaborarea unui CV și a unei scrisori de intenție.
• Trimiterea și / sau înmânarea personală a CV-ului către 

întreprinderile de interes.
• Dezvoltarea unei agende de căutare (organizație de 

contact, vizite, gestionarea timpului, monitorizare etc.).
• Participarea la workshopuri de pregătire pentru interviuri 

și la teste de recrutare.
• Angajare pe cont propriu și antreprenoriat.

• Contactarea experților din anumite sectoare de activitate 
pentru solicitare de informații.

REȚEAUA 
SOCIO-
PROFESIONALĂ 
DE SPRIJIN 

• Contact și schimb de experiență cu femei deja integrate.
• Crearea unui cont pe rețelele de socializare (de ex. 

Facebook, etc.).
• Elaborarea unei liste cu toate organizațiile care oferă 

sprijin în situația violenței de gen și pentru integrarea 
socio-profesională (de exemplu, centre de consultanță 
pentru femei, servicii de sănătate, servicii sociale etc.).

• Vizitarea și contactul permanent cu instituțiile de sprijin.
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PASUL 3. EVALUAREA PROFILULUI DE ANGAJARE: ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ABILITĂȚILOR PERSONALE, SOCIALE, PROFESIONALE ȘI SPRIJIN ÎN 
INTRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR PERSONALE, SOCIALE, PROFESIONALE ȘI SPRIJIN ÎN 
INTRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ (FOLLOW UP)

DESCRIERE Acest set de acțiuni implică introducerea femeilor pe piața 
forței de muncă și a trainingului, evidențierea aspectelor 
pozitive, dezvoltarea competențelor transversale cheie, utile 
pentru ocuparea forței de muncă și  îmbunătățirea obiceiurilor 
socio-profesionale și/sau furnizarea de informații privind 
anumite sectoare profesionale. Cele mai multe dintre aceste 
acțiuni se pot desfășura în grupuri mici, omogene din punct de 
vedere al profilului, vârstei, disponibilității de timp etc.

• Creșterea gradului de conștientizare și motivare în 
abordarea trainingurilor vocaționale și a acțiunilor privind 
angajarea. 

• Învățarea abilităților socio-profesionale și a competențelor 
transversale cheie în materie de ocupare a forței de 
muncă. 

• Experiențe de lucru în sectoarele pieței muncii.
• Conștientizarea punctelor forte și a slăbiciunilor personale, 

pentru o mai bună gestionare a provocărilor din procesul 
de angajare.

OBIECTIVE

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

• Acțiunile de grup sunt utile și pot aduce satisfacții femeilor, 
însă nu întotdeauna rezultatele sunt cele scontate. În 
funcție de situația fiecărei femei, uneori este mai bine să 
se înceapă cu sprijin individual și abia apoi să participe la 
întâlniri ocazionale de grup cu femei în aceeași situație. 
Acțiunile de grup vor constitui, de asemenea, o bună 
strategie de a dezvolta abilități interpersonale și de a 
forma o rețea de sprijin între participanți.
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ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR PERSONALE, SOCIALE, PROFESIONALE ȘI SPRIJIN ÎN 
INTRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ (FOLLOW UP)

•  S-a covenit asupra faptului că o cerință necesară pentru 
a oferi răspunsuri la situații personale și particulare este 
atenția personalizată la contextul fiecărei femei. Sprijinul 
socio-profesional al FVaTdPpES trebuie să aibă în vedere 
și sprijinul psihologic, deoarece în timpul progresului și 
odată cu recăpătarea încrederii, pot apărea simptome 
asociate traumei trăite.

•  Participarea femeilor la activități de grup este benefică 
pentru îmbunătățirea relațiilor și pentru obținerea 
independenței în cadrul comunităților în care trăiesc.

•  Aceste femei trebuie să se concentreze asupra reconstruirii 
vieții lor: formarea unor noi rutine și obiceiuri, un nou 
program, clădirea de noi legături sociale și familiale, o 
mai bună cunoaștere a mediului de viață (mijloace de 
transport, servicii sociale, culturale și de divertisment), 
confruntarea cu realitatea propriilor realizări în privința 
întreținerii (locuință, hrană, îmbrăcăminte etc.), precum 
și dezvoltarea pe piața muncii (o nouă nișă de ocupare a 
forței de muncă, un nou sistem de organizare a muncii, 
tehnologii etc.). Pentru acestea, femeia va avea nevoie 
de acompaniament și instruire continuă. Nevoile acesteia 
sunt greu de prioritizat, dar este important să se facă acest 
lucru în vederea dezvoltării rutinelor și a abilităților, pentru 
a ajunge să întrunească nivelul necesar de performanță 
cerut de societate, precum și bunăstarea psihologică și 
emoțională (lipsa motivației, vocația, etc).

• O dată ce informațiile necesare au fost dobândite iar 
deficiențele fundamentale ale competențelor socio-
profesionale au fost depășite, femeile pot începe 
instruirea sau căutarea activă a unui loc de muncă (în faza 
următoare).
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RESURSE 
NECESARE

INSTRUMENTE

• Un profesionist cu competențe în intervenția socio-
profesională dintr-o  perspectivă sensibilă la genul și 
drepturile omului. Se cere specializare pe cazurile de 
FVaTdPpES sau pe alte cazuri ale persoanelor aflate în 
situații vulnerabile.

Model de programe pentru dezvoltarea abilităților personale 
și socio-profesionale orientat spre FVaTdPpES și nevoile 
acestora.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR PERSONALE, SOCIALE, PROFESIONALE ȘI SPRIJIN ÎN 
INTRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ (FOLLOW UP)

METODOLOGIE PAS CU PAS

• Workshopuri de informare specifică asupra sectoarelor 
ocupaționale.

• Sesiuni de informare asupra pieței muncii, ofertelor 
generale sau a perspectivelor de locuri de muncă.

• Workshopuri pentru dezvoltarea abilităților socio-
profesionale pentru intrarea pe piața forței de muncă.

• Sesiuni motivaționale de grup, pentru promovarea 
inițiativelor de freelancing și/sau inițiativelor 
antreprenoriale, generale sau specifice pe anumite 
domenii de activitate, în funcție de interesul manifestat 
de femei.
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Model pentru o acțiune specifică: Workshop despre orientarea socio-profesională 
și competențele necesare, din perspectiva egalității de gen.

• Informarea femeilor cu privire la semnificația orientării 
socio-profesionale și competențele necesare din 
perspectiva egalității de gen.

• Exprimarea ideilor și opiniilor necesare pentru a face 
ajustări între metodologia care trebuie utilizată și nevoile 
specifice ale fiecărei femei.

• Creșterea gradului de conștientizare a nevoii și a 
importanței înțelegerii experiențelor de viață și de 
muncă trăite de fiecare femeie, în vederea dezvoltării ei 
personale.

ORIENTAREA SOCIO-PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVA EGALITĂȚII DE GEN

OBIECTIV

De la 8 la 12 femei.NUMĂR DE 
PARTICIPANȚI

DURATA 2 ore.

TEHNICI 
FOLOSITE

Tehnica 1. Prezentarea.
Mediatorul se va prezenta mai întâi pe sine, oferind sfaturi 
despre cum se poate face acest lucru. El va crea un mediu de 
încredere și de siguranță, mai ales dacă femeile nu se cunosc 
reciproc sau în cazul în care există un conflict între ele.

Tehnica 2. Informații privind propunerea de orientare 
socio-profesională. 
Mediatorul va clarifica orice îndoială cu privire la procesul de 
orientare (de ce este necesară o fișă despre viața și experiența 
de muncă a femeii, care este importanța competențelor 
încrucișate etc.) 

Tehnica 3. Fața de masă. 
Femeile vor putea să se exprime, utilizând o față de masă 
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ORIENTAREA SOCIO-PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVA EGALITĂȚII DE GEN

TEHNICI 
FOLOSITE

Alte instrumente: test pentru identificarea competențelor femeilor 

Următoarele două teste de personalitate și comportament ar putea fi folosite pentru a 
dezvălui abilitățile și competențele FVaTdPpES: 

Strength Finder. https://www.gallupstrengthscenter.com/   

DISC. https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/ 

Myers Briggs.  http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/

de hârtie așternută pe podea. Vor putea scrie despre 
așteptările privind procesul de orientare în muncă; despre 
întrebările puse de mediator; dacă îngrijirea copiilor și a 
locuințelor este o formă de muncă; dacă poate avea cineva 
grijă de o persoană în vârstă; ce înțelegem prin competențe 
încrucișate? Cum le-am învățat? etc.

https://www.gallupstrengthscenter.com/
https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/
http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/


26 27

PASUL 3.2: FORMAREA VOCAȚIONALĂ, INTERNSHIPURILE ȘI PIAȚA MUNCII 
PROTEJATĂ

FORMAREA PROFESIONALĂ, INTERNSHIPUL ȘI PIAȚA MUNCII PROTEJATĂ

DESCRIERE În această etapă, femeile au decis și au fost îndrumate să 
se înscrie la traininguri vocaționale, ca parte a propriului 
traseu și a realizărilor educaționale:
• Educație informală (alfabetizare, educație pentru o viață 

sănătoasă, TIC, învățarea limbilor străine etc.).
• Training specific pentru reintegrarea profesională 

(medierea relației cu agențiile de plasare a forței de 
muncă, scrierea CV-urilor, căutarea unui loc de muncă, 
pregătirea pentru interviul de angajare).

• Această etapă implică traininguri practice care să 
simuleze situații reale, ce ar putea apărea la muncă, cu o 
abordare care să cuprindă know-how-ul și competențele 
tehnice, transversale necesare pentru angajare. 

• Beneficierea de trainingurile oferite de instituțiile 
publice sau private.

• Beneficierea de cursuri de formare profesională destinate 
femeilor și adaptate profilurilor lor.

• Realizarea de parteneriate interinstituționale și 
posibilitatea de aplicare la programe specifice de formare 
în cadrul instituțiilor publice locale și regionale.

• Semnarea de parteneriate cu întreprinderile pentru 
participarea la trainingurile susținute la sediile lor.

• Participarea la un program din cadrul unei întreprinderi 
sociale.

Se consideră că femeile au finalizat cu succes această fază, 
atunci când se îndeplinesc cerințele sectorului specific de 
formare, în privința competențelor și abilităților dobândite.
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FORMAREA PROFESIONALĂ, INTERNSHIPUL ȘI PIAȚA MUNCII PROTEJATĂ

• Dobândirea de abilități socio-profesionale suficiente și de 
know-how tehnic.

• Beneficierea de servicii de instruire.
• Dobândirea unei experiențe reale de muncă într-un mediu 

productiv sau într-o întreprindere socială.

OBIECTIVE

• Acțiunile de grup sunt utile și pot aduce satisfacții femeilor, 
însă nu întotdeauna rezultatele sunt cele scontate. În 
funcție de situația fiecărei femei, uneori este mai bine să 
se înceapă cu sprijin individual și abia apoi să participe la 
întâlniri ocazionale de grup, cu femei în aceeași situație. 
Acțiunile de grup vor constitui, de asemenea, o bună 
strategie de a dezvolta abilități interpersonale și de a 
forma o rețea de sprijin între participanți.

• S-a covenit asupra faptului că o cerință necesară pentru 
a oferi răspunsuri la situații personale și particulare este 
atenția personalizată la contextul fiecărei femei. Sprijinul 
socio-profesional al FVaTdPpES trebuie să aibă în vedere 
și sprijinul psihologic, deoarece în timpul progresului și 
o dată cu recăpătarea încrederii pot apărea simptome 
asociate traumei trăite.

• Participarea femeilor la activități de grup este benefică 
pentru îmbunătățirea relațiilor și pentru obținerea 
independenței în cadrul comunităților în care trăiesc.

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

Un profesionist cu competențe în intervenția socio-
profesională, dintr-o  perspectivă sensibilă la genul și 
drepturile omului. Se cere specializare pe cazurile de 
FVaTdPpES sau pe alte cazuri ale persoanelor aflate în situații 
vulnerabile.

RESURSE 
NECESARE
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FORMAREA PROFESIONALĂ, INTERNSHIPUL ȘI PIAȚA MUNCII PROTEJATĂ

METODOLOGIE PAS CU PAS

1. Referirea la resurse de instruire exterioare.
2. Cursuri de formare personalizate.
3. Traininguri specifice stabilite de comun acord cu 

companiile.
4. Acces la solicitările publice de propuneri de programe 

de training:
• Training vocațional.
• Programe de training și de recrutare.

5. Întreprindere socială. 

• Ghid actualizat de resurse pentru instruire.
• Jurnal de follow up al instruirii.
• Studiu de caz privind o întreprindere socială.

INSTRUMENTE
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• Analiza conceptului de “competență transversală” atât 
din punct de vedere al experienței profesionale, cât și 
din punct de vedere al experienței de viață a fiecărei 
femei care participă la workshop.

• Identificarea competențelor transversale dobândite de 
fiecare femeie prin experiența lor de muncă și de viață.

• Conștientizarea propriilor competențe (cele deja 
dobândite sau cele care urmează să fie dobândite).

• Identificarea modalităților de includere a competențelor 
transversale, dobândite în găsirea unei oportunități de 
angajare (un CV, un interviu etc.).

OBIECTIV 

SPECIFIC

De la 8 la 12 femei.
NUMĂR DE
PARTICIPANȚI

DURATA 4 ore.

TEHNICI 

FOLOSITE

Tehnica 1. Prezentarea participanților și împărtășirea 
așteptărilor acestora de la workshop. 
Ar putea fi utilizată tehnica feței de masă (a se vedea Pasul 
3 din Modelul de acțiune specifică).

Tehnica 2. Sunt o femeie. 
Folosind foaia de competențe și câteva markere, femeile vor 
identifica ceea ce știu să facă. În primul rând: se vor citi 

Model de acțiune specifică: Workshop de cooperare în vederea identificării 
competențelor necesare găsirii unui loc de muncă

COOPERAREA ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII 
COMPETENȚELOR NECESARE GĂSIRII UNUI LOC DE MUNCĂ

OBIECTIV 

GENERAL

Îmbunătățirea capacității de angajare a femeilor prin 
identificarea competențelor transversale dobândite pe 
parcursul experienței lor de viață
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TEHNICI 

FOLOSITE

COOPERAREA ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII 
COMPETENȚELOR NECESARE GĂSIRII UNUI LOC DE MUNCĂ

toate fișele de competențe. Apoi vor fi întrebate dacă există 
un cuvânt pe care nu-l înțeleg și va fi explicat. Apoi, se va 
cere fiecărei femei să noteze pe o hârtie abilitățile pe care 
consideră că le are (durată: 3 minute). Formați perechi de 
femei care au o experiență de lucru sau abilități similare, 
dacă acest lucru este posibil. În perechi, fiecare femeie îi va 
spune celeilalte abilitățile pe care le are și pe care cea dintâi 
nu le-a identificat singură. Ea va nota aceste competențe 
noi cu un alt marker, de o culoare diferită. La final, se va 
face o sesiune de grup pentru a împărtăși concluziile fiecărei 
perechi și rezumatul mediatorului/ mediatorilor.

Tehnica 3. Modalități de învățare. 
Folosirea a câte un CV din partea fiecărui participant pentru 
a evidenția cea mai semnificativă experiență de muncă 
a fiecărei femei. În continuare se va lucra la acestea în 
conformitate cu anexele puse la dispoziție. Apoi se va alege 
culoarea principală asociată cu învățarea, pentru fiecare 
femeie în parte. Procesul de migrație este dificil, iar femeile 
ar putea avea reacții de tristețe sau furie cărora mediatorul 
ar trebui să le facă față și să se orienteze astfel: modalitățile 
de învățare ar putea fi modificate. Acordați suficient timp 
pentru a împărtăși și a dezbate ca grup.

Arborele competențelor. 
Folosind fișa de competențe - Anexa 1, CV-ul și un marker, 
fiecare femeie va desena trei copaci pe o foaie de hârtie. 
Acesta va include: vârsta femeii și experiența de muncă / 
viață în conturul fiecărui copac, după cum urmează: în partea 
de sus - ultimul loc de muncă, în centru - cel mai important 
loc de muncă pentru femeie și în partea de jos - primul loc 
de muncă. Acestea ar putea include și experiențe informale. 
Dacă nu apare niciun loc de muncă, ar putea fi experiențe 
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TEHNICI 

FOLOSITE

COOPERAREA ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII 
COMPETENȚELOR NECESARE GĂSIRII UNUI LOC DE MUNCĂ

de viață și de lucru la domiciliu sau experiențe care nu sunt 
identificate ca atare. În interiorul conturului frunzelor va 
scrie competențele învățate în fiecare experiență.
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În această fază, femeile sunt gata să înceapă căutarea activă 
a locurilor de muncă.
Tranziția poate avea loc din faza de diagnosticare și 
proiectare a traseului, din etapa intermediară de motivare 
care duce la angajare sau din etapa trainingului vocațional.
Punctul de plecare este marcat de decizia de a începe munca 
și de  îndeplinirea cerințelor minime de muncă.
Această etapă ajută femeile participante în procesul de 
depunere al candidaturilor și în trecerea probelor de selecție 
pentru locurile de muncă, din sectoarele de interes.
Consilierea muncii se caracterizează printr-o mare 
diversitate de situații, dintre acestea pot fi definite două 
categorii majore.
1. Femeile cu un diagnostic de angajare superior, vor opta 
pentru căutarea activă a locurilor de muncă, aplicând 
în paralel și la locuri de muncă găsite de mediatorul 
întreprinderii.
2. Femeile cu un diagnostic de angajare inferior, vor aborda 
căutarea activă a unui loc de muncă ca un proces de învățare 
în sine. Acesta va fi util pentru dobândirea abilităților 
necesare și pentru autoevaluarea propriei motivații. De 
asemenea, vor putea cunoaște caracteristicile și cerințele 
pieței forței de muncă.

PASUL 3.3: CONSULTANȚĂ ÎN CĂUTAREA ACTIVĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ

CONSILIERE ÎN VEDEREA CĂUTĂRII ACTIVE A LOCURILOR DE MUNCĂ

DESCRIERE

• Maximizarea folosirii resurselor necesare și potrivite 
pentru căutările de locuri de muncă prezente și viitoare.

• Creșterea sentimentului de siguranță și încredere a 
femeilor implicate în procesul de selecție și încorporare 
viitoare pe piața muncii.

• Bilanțul profilurilor lucrătorilor pe care piața muncii îi 
solicită într-un anumit sector.

OBIECTIVE
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CONSILIERE ÎN VEDEREA CĂUTĂRII ACTIVE A LOCURILOR DE MUNCĂ

Aceleași aspecte generale ca și în fazele anterioare.
În mod specific pentru această ultimă etapă a fazei 2, este 
necesar să se țină cont de următoarele criterii privind 
adaptarea obiectivelor:
• Acțiunile de grup sunt utile și pot aduce satisfacții 

femeilor, însă nu întotdeauna rezultatele sunt cele 
scontate. În funcție de situația fiecărei femei, uneori 
este mai bine să se înceapă cu sprijin individual și abia 
apoi să participe la întâlniri ocazionale de grup cu femei 
în aceeași situație. 

• S-a covenit asupra faptului că o cerință necesară pentru 
a oferi răspunsuri la situații personale, particulare și 
asumarea responsabilității pentru propria viață este 
atenția personalizată la contextul fiecărei femei. 

• Participarea femeilor la activități de grup este benefică 
pentru îmbunătățirea relațiilor în cadrul comunităților în 
care trăiesc.

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

Un profesionist cu experiență în dinamica grupurilor și 
competențe în intervenția socio-profesională dintr-o 
perspectivă sensibilă la genul și drepturile omului. Se cere 
specializare pe cazurile de FVaTdPpES sau pe alte cazuri ale 
persoanelor aflate în situații vulnerabile.

RESURSE 
NECESARE

METODOLOGIE PAS CU PAS

1. Schițarea și promovarea CV-ului unei persoane.
2. Învățarea tehnicilor principale de căutare a unui loc de 

muncă și a modalităților de candidare la un loc de muncă:
• Căutarea ofertelor de muncă în ziare.
• Căutarea ofertelor pe platformele online de locuri de 

muncă.
• Instruirea în completarea formularelor și a aplicațiilor 
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PROFESSIONAL
CONSILIERE ÎN VEDEREA CĂUTĂRII ACTIVE A LOCURILOR DE MUNCĂ

METODOLOGIE

INSTRUMENTE • Bază de date. Actualizarea informațiilor din diagnostic.
• Mesaje de consiliere în muncă.
• Modelul propriei candidaturi pentru aplicarea la un loc 

de muncă.
• Diferite modele de scrisori de intenție.
• Model al unui interviu de angajare.
• Instrucțiuni privind utilizarea tehnologiei ca instrument. 
• Liste actualizate cu întreprinderile care lucrează cu 

persoane în situații vulnerabile și întreprinderile de 
muncă temporară, centre de formare etc.

• Agenda căutării active a locurilor de muncă.
• Instrumente specifice ale freelancingului și 

antreprenoriatului.

de angajare.
• Analiza listelor de întreprinderi și a ofertelor proprii 

de candidatură.
• Instruirea manierelor necesare într-o discuție 

telefonică în vederea obținerii unui interviu.
• Instruirea în utilizarea mijloacelor de transport 

publice.
• Instruirea pentru procesul de selecție al interviului.

3. Acțiuni de căutare ale unui grup de lucru
• Workshopuri despre căutarea locurilor de muncă pe 

internet.
• Sesiuni de consultanță în muncă, cu accent pe un 

anumit sector profesional, numite și workshopuri 
premergătoare angajării.

• Module de consiliere și informare profesională, parte 
a trainingurilor vocaționale.

4. Acțiuni specifice freelancingului și antreprenoriatului.
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Model de acțiune specifică: 
Workshop de comunicare pozitivă și proactivă pentru angajare 

PROFESSIONAL
WORKSHOP DE COMUNICARE POZITIVĂ ȘI PROACTIVĂ PENTRU ANGAJARE

OBIECTIV 
GENERAL

Recunoașterea și identificarea competențelor necesare 
pentru a comunica eficient în diferite situații de muncă.

3 ore.

De la 8 la 12 femei.

• Foaie de competențe
• Un film privind competențele transversale ale femeilor
• Markere, foi de hârtie, aparat de fotografiat, 

videoproiector, ecran, etichete autocolante albe, post-
it-uri de diferite culori.

DURATĂ

NUMĂR DE 
PARTICIPANȚI

MATERIALE

PROFESSIONAL
TEHNICI 
FOLOSITE

Înainte de tehnici: prezentarea obiectivelor workshopului și 
explicarea modelului “Caracteristicile comunicării pozitive”.
 • Tehnica 1. Oglinda.
 • Tehnica 2. Simularea unui interviu real de angajare.
 • Tehnica 3. Vizionarea filmului.
 • Arborele competențelor.
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PASUL 4.1: INTERVENȚIA PE PIAȚA MUNCII ȘI INTERMEDIEREA MUNCII (I)

PROFESSIONAL
INTERVENȚIA PE PIAȚA MUNCII :  INTERMEDIEREA MUNCII

DESCRIERE Femeile care beneficiază la maxim de acestă fază sunt cele 
care sunt gata să înceapă să lucreze, care caută un loc 
de muncă în mod activ sau care își construiesc o idee de 
afacere.
Acest lucru implică integrarea femeilor pe piața muncii prin 
adaptarea ofertei de locuri de muncă pentru a răspunde 
cerințelor întreprinderilor. De asemenea, presupune 
urmărirea individualizată a femeilor angajate recent.

Obiectivul este de a consolida, în măsura posibilului, un 
serviciu de intermediere pentru selectarea/angajarea 
personalului de către întreprinderi. “Medierea” 
presupunând facilitarea relației și familiarizarea reciprocă 
dintre aplicant și întreprinderea care dorește să-și acopere 
un post vacant.
Se consideră că femeile au finalizat această etapă la 
încheierea procesului de integrare, în urma primirii 
clasificării “OK” sau atunci când contractul de muncă le 
expiră și revin la consiliere și/sau training vocațional.

PROFESSIONAL
OBIECTIVE Obținerea de informații relevante de pe piața muncii și 

identificarea:
• acelor sectoare, activități și ocupații care coincid cu 

așteptările de muncă ale furnizorilor de servicii și 
programe pentru femei.

• perioadelor de angajare pentru sincronizarea 
acțiunilor de consiliere, instruire și integrare cu 
nevoile întreprinderilor.

Stabilirea unei relații directe între întreprinderi și furnizorii 
de servicii, în vederea promovării angajării FVaTdPpES în 
timp ce nevoile lor sunt îndeplinite; acest lucru înseamnă că 
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PROFESSIONAL

INTERVENTION IN THE LABOUR MARKET: LABOUR INTERMEDIATION

OBIECTIVE

• Nevoile economice permanente (copiii, familia care încă 
locuiește în țara de origine, datoriile) trebuie luate în 
considerare pentru a determina venitul necesar.

• Statutul legal și posibilele opțiuni de remediere a situației 
legale, trebuie să fie luate în considerare în această fază.

• Evaluarea aspectelor psiho-sociale.
• Carențele de educație trebuie să fie clar identificate.
• Voința, angajamentul femeilor și menținerea lor pentru 

a ajunge la sfârșitul propriului proces de integrare. 
Asistență și follow up pe parcursul întregului proces.

• Ajustarea așteptărilor la realitate.
• Identificarea abilităților și a punctelor forte într-un cadru 

profesional și sprijin în obținerea încrederii în propriile 
forțe. Aceast lucru implică, în general, terapie intensivă, 
pe termen lung, coaching, monitorizare și încurajare 
continuă.

• Evitarea, ori de câte ori este posibil, a trainingurilor și 
a locurilor de muncă în domeniile tradiționale (asociate 
genului, care oferă venituri mici).

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

acelea care întâmpină dificultăți speciale în găsirea unui 
loc de muncă vor beneficia pe deplin de accesul pe piața 
muncii.
Găsirea, analiza și gestionarea ofertelor de muncă 
pentru sprijinirea utilizatorilor programului de servicii 
să intre pe piața muncii.

1. Acțiuni de marketing
• Dezvoltarea instrumentelor și a materialelor corpo-

rate  din cadrul programului de integrare socio-pro-
fesională a femeilor.

• Diseminarea serviciului de intermediere în muncă.

METODOLOGIE
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PROFESSIONAL

INTERVENTION IN THE LABOUR MARKET: LABOUR INTERMEDIATION

INSTRUMENTE • Bază de date cu informații despre femei. O listă ce 
cuprinde numele femeilor și profilele lor profesionale.

• Bază de date despre întreprinderi.
• Model de scrisoare pentru întreprinderi.
• Material corporate despre programul de integrare.
• Model al programului și al scrisorii de intenție pentru 

femei.
• Modele de acorduri cu întreprinderile.

2. Acțiuni legate de femei
• Obținerea de informații și analiza caracteristicilor 

femeilor.
• Pregătirea proceselor de selecție.
• Organizarea trainingurilor și intershipurilor în co-

laborare cu întreprinderile.
• Follow up cu femeile la noile lor locuri de muncă.

3. Acțiuni legate de întreprinderi
• Contactarea și medierea cu întreprinderile.
• Căutarea și gestionarea ofertelor de muncă.
• Follow up cu întreprinderea asupra oportunităților 

de angajare.
• Realizarea unui interviu cu întreprinderile.

4. Evaluare, analiză a rezultatelor și planificare

METODOLOGIE
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PASUL 4.2:  INTERVENȚIA PE PIAȚA MUNCII ȘI INTERMEDIEREA MUNCII (II)

PROFESSIONAL
INTERVENȚIE PE PIAȚA MUNCII :  FOLLOW UP ȘI MENȚINEREA LOCURILOR DE MUNCĂ

DESCRIERE Această etapă presupune a fi alături de fiecare persoană 
din procesul de integrare pe piața muncii, pentru 
a asigura adaptarea la postul obținut sau la viața 
profesională și menținerea acestuia pe termen lung. 
Atunci când integrarea pe piața muncii se face datorită 
medierii furnizorului de servicii, se va realiza follow up 
și cu întreprinderea. În cazul persoanelor care își deschid 
propria afacere, sprijinul este oferit pe durata procesului 
de creare și implementare, în funcție de nevoile femeii 
și de gradul acesteia de autonomie. Grupurile țintă din 
cadrul acestei faze sunt:

• Femeile implicate în căutarea activă a unui loc 
de muncă.

• Femeile care și-au găsit un loc de muncă din 
proprie inițiativă și prin acțiuni de căutare a unui 
loc de muncă.

• Femeile care lucrează deja într-o întreprindere 
socială.

• Antreprenorii care doresc să aibă propriile 
întreprinderi, cu sprijinul furnizorului de servicii, 
vor beneficia și ei de acest serviciu. 

OBIECTIVE • Consolidarea femeilor nou angajate pe posturile lor de 
muncă și în viața profesională.

• Sprijin în ariile personale ale vieții femeilor, cu accent 
pe consolidarea poziției lor.

• Obținerea de informații cu privire la satisfacția 
întreprinderii în legătură cu procesul de mediere.

• Informarea femeilor cu privire la drepturile lor 
de muncă, caracteristicile contractului, salariile, 
aspectele fiscale, asistența socială etc.



40 41

INTERVENȚIE PE PIAȚA MUNCII :  FOLLOW UP ȘI MENȚINEREA LOCURILOR DE MUNCĂ

• Nevoile economice permanente (copiii, familia care încă 
locuiește în țara de origine, datoriile) trebuie luate în 
considerare pentru a determina venitul necesar.

• Statutul legal și posibilele opțiuni de remediere a situației 
legale, trebuie să fie luate în considerare în această fază.

• Evaluarea aspectelor psihosociale.
• Carențele de educație trebuie să fie clar identificate.
• Oferirea de informații cu privire la trainingurile 

disponibile.
• Oferirea de training adaptat la nevoile specifice. 
• Voința, angajamentul femeilor și menținerea lor pentru 

a ajunge la sfârșitul propriului proces de integrare. 
Asistență și follow up pe parcursul întregului proces.

• Ajustarea așteptărilor la realitate.
• Identificarea abilităților și a punctelor forte într-un cadru 

profesional și sprijin în obținerea încrederii în propriile 
forțe. Aceast lucru implică, în general, consiliere 
intensivă, pe termen lung, coaching, monitorizare și 
încurajare continuă.

• Evitarea, ori de câte ori este posibil, a trainingurilor și a 
locurilor de muncă în domeniile tradiționale (care oferă 
venituri mici).

ASPECTE 
SPECIALE ÎN 
LEGĂTURĂ CU 
FEMEILE, DE 
CARE TREBUIE 
SĂ SE ȚINĂ 
CONT ÎN 
PROGRAMELE 
DE SPRIJIN 
PENTRU 
ANGAJARE

METODOLOGIE Follow-up cu privire la adaptarea femeilor la noul loc de 
muncă.
• Calendar, relații și salariu.
• Satisfacția femeilor în ceea ce privește locul de muncă.
• Satisfacția muncitorilor.
• Planificarea acțiunilor complementare pentru 

consolidarea perseverenței la locul de muncă (retenție 
a locului de muncă).

 Model de follow up și de păstrare a postului.INSTRUMENTE
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 EXEMPLUL 1: Întârzierea la programul de muncă

Femeia are o slujbă pentru prima dată în țara gazdă. Ea este în pericol să-și piardă 
slujba, pentru că întârzie întotdeauna dimineața. Vrea să depășească această problemă 
și să își păstreze slujba. Consilierul de angajare/mediatorul de muncă, în calitate de 
coach, va desfășura un interviu de evaluare urmând exemplul de mai jos:

Consilier: Care este subiectul despre care vrei să discutăm astăzi?

Femeie: Ei bine, sunt unele probleme pe care le am la locul meu de muncă.

Consilier: Ce fel de probleme?

Femeie: Am început să lucrez acum o lună și ajung adesea târziu dimineața. De 
asemenea, îmi termin uneori sarcinile cu o întârziere de 1 sau 2 zile. Cei de la muncă 
încep să se simtă foarte deranjați din cauza mea.

Consilier: Cine se supără pe tine?

Femeie: Ei bine, șeful meu și ceilalți colegi.

Consilier: Îmi poți spune mai multe despre asta?

Femeie: Da ... vezi tu, aceasta este prima mea slujbă aici. În trecut, în țara mea, 
am avut o slujbă similară, dar nimeni nu făcea o tragedie din faptul că întârziam 
30 de minute sau terminam o sarcină, să zicem, cu o zi de întârziere. Dar aici este 
întotdeauna o problemă.

Consilier: Îmi poți spune mai multe despre munca ta? Ce anume faci?

Femeie: Lucrez ca secretară a unui restaurant, răspund la apelurile telefonice ale 
clienților; aceștia doresc să comande mâncare la locul de muncă sau la domiciliu. Încep 
să lucrez de la ora 11 dimineața și termin la ora 8 noaptea. Când ajung cu 30 de minute 
mai târziu, șeful îmi spune că au fost deja clienți care au sunat, iar eu nu eram la 
telefon pentru a răspunde și că din acest motiv el pierde bani. Când eram în țara mea, 

Două exemple de tehnici de coaching pentru retenția locului de muncă
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oamenii nu erau atât de stricți în ceea ce privește punctualitatea.

Consilier: De ce ajungi uneori târziu la muncă?

Femeie: Este adevărat că în țara mea de origine oamenii sunt mai relaxați în privința 
aceastei probleme ... punctualitatea ... nimeni nu se supără dacă ajungi cu câteva 
minute mai târziu ... Mai este, de asemenea, și un alt lucru ... nu că nu vreau să ajung 
la timp …

Consilier: Îmi puteți spune mai multe despre acest “alt lucru”…?

Femeie: Ei bine, îmi ia destul de mult să ajung de acasă la locul de muncă. Aproximativ 
1 oră și 30 de minute cu transportul public.

Consilier: Ce crezi că ai putea face pentru a reduce acest timp, de acasă până la locul 
de muncă?

Femeie: Ei bine, aș putea încerca să caut un apartament mai aproape de locul meu de 
muncă ...

Consilier: Ai început deja acest lucru? Să cauți un apartament mai aproape de locul de 
muncă?

Femeie: Nu încă, dar mă gândesc serios la asta ... cred că aceasta ar fi cea mai bună 
soluție pentru rezolvarea aceastei probleme.

Consilier: Vrei să continuăm discuția despre această soluție și în timpul celei de-a doua 
întâlniri?

Femeie: Da, sigur ... Cred că voi începe să caut azi. Chiar am nevoie de această slujbă 
și nu vreau să o pierd.

Consilier: Bine. Hai să concluzionăm: până la următoarea noastră întâlnire, vei avea ca 
temă să căuți un apartament nou, pentru a fi mai aproape de locul de muncă, așa e?

Femeie: Da
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  EXEMPLUL 2. Probleme de limbaj

Femeia se confruntă cu dificultăți de integrare în colectivul de muncă din cauza 
cunoașterii deficitare a limbii engleze. Colegii nu sunt deloc primitori sau răbdători. Ei 
nu își vor schimba atitudinea. Doar femeia în rol de ”coach” ar putea face aduce câteva 
schimbări.

Consilier: Am vrut să discutăm mai mult despre dorința ta de a crea mai puțină 
tensiune la locul de muncă. Acest lucru se dovedește a fi puțin dificil.

Femeie: Un pic dificil?  Un pic mai mult!

Consilier: Am observat că atunci când vorbești despre colegii tăi de muncă, te plângi 
mai mult în legătură cu ei ... De exemplu, spui că: “le place să mă tachineze pentru 
vocabularul meu simplu în engleză”.

Femeie: Corect. Da.

Consilier: Un alt lucru legat de această situație este modul în care descrii atitudinea 
angajatorului față de ce se întâmplă.

Femeie: Cum așa?

Consilier: Păi, sună ca și cum cu el te înțelegi bine. Spui ca de exemplu: “el apreciază 
munca pe care o fac”.

Femeie: Așa este.

Observați cum consilierul construiește gradual o imagine a situației. Observațiile pe care 
le face sunt obiective. Dialogul continuă:

Consilier: Știi, mă întreb dacă punctul tău de vedere asupra situației afectează modul 
în care reacționezi la ea …

Femeie: OK … continuă.
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Consilier: Ce efect are asupra ta faptul că nu reușești să te înțelegi cu ceilalți colegii 
de la serviciu?

Femeie: Ei bine, mă simt stresată de tachinările lor zilnice când spun că nu vorbesc 
bine engleză și, de asemenea, când îi rog să repete anumite cuvinte pe care nu le 
înțeleg din ceea ce spun.

Consilier: OK, am înțeles că te plângi de această problemă. Cum îți afectează ea 
comportamentul?

Femeie: Ei bine îmi place slujba mea, dar este o adevărată tortură să-i ascult pe colegi, 
în fiecare zi, vorbind despre faptul că nu vorbesc eu bine engleză.

Consilier: Ce crezi că ar putea fii făcut pentru ca ei să nu te mai tachineze?

Femeie: Să nu le mai cer să repete cuvintele pe care nu le înțeleg, cu siguranță.

Consilier: Și ce crezi că ar trebui să faci pentru a rezolva acest aspect?

Femeie: Ei bine, cred că aș putea să studiez mai mult, ca să pot folosi nu numai cuvinte 
simple, ci și unele mai complexe. Cred că o pregătire intensă la limba engleză ar fi un 
lucru bun pentru mine.
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4. CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN FUNCȚIE DE ROLUL 
DUMNEAVOASTRĂ?

PROFESSIONAL
ACȚIUNE POZITIVĂ

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE/ 
MEDIATOR DIN 
PARTEA UNUI 
ONG

• Instruirea în acțiuni pozitive, promovarea și 
implementarea lor.

• Instruirea în identificarea acelor entități și inițiative 
care promovează acțiuni pozitive pentru orientarea 
FVaTdPpES către oportunități de muncă.

• Găsirea de metode creative de a ajuta și a influența 
instituțiile publice și alte entități/inițiative sociale 
sau private să creeze acțiuni pozitive specifice pentru 
FVaTdPpES.

• Ghidarea administrației să contracteze FVaTdPpES în 
conformitate cu CEDAW și să promoveze mecanisme 
specifice, cum ar fi clauzele sociale adresate 
FVaTdPpES.

• Promovarea orientării companiilor în privința acțiunilor 
pozitive prin intermediul Planurilor de Egalitate și 
atenția acordată excluderii și vulnerabilitățiilor cu care 
se confruntă femeile.

• Primul pas. Promovare și ghidare a reprezentanților 
locali pentru a vota punerea în aplicare a acțiunilor 
pozitive adresate FVaTdPpES în privința locurilor de 
muncă vacante.

• Al doilea pas. Implementarea unei politici de muncă 
care să permită angajarea FVaTdPpES în serviciile 
necesare administrației publice (de exemplu grădinărit, 
logistică, catering etc.). 

• Idei: clauze sociale adresate FVaTdPpES - 
întreprinderi sociale și întreprinderi obișnuite să 
contractezeFVaTdPpES și apoi ele să fie angajate de 
administrația publică.

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE 
RECRUTARE 
DIN PARTEA 
PRIMĂRIEI/ 
STATULUI

SUNT UN 
RECRUTOR 
DIN PARTEA 
ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE
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• Respectarea și implementarea Planurilor de Egalitate în 
conformitate cu legislația țării.

• Conștientizarea necesității de implementare a unor 
acțiuni pozitive pentru femeile din cadrul companiei. 
Valabilă și în cazul în care Planul de Egalitate este 
solicitat prin lege.

• Contactarea agențiilor locale și naționale de ocupare 
a forței de muncă pentru îmbunătățirea cunoștințelor 
despre egalitate și gen.

• Respectarea și implementarea Planurilor de Egalitate în 
conformitate cu legislația țării.

• Conștientizarea necesității de implementare a unor 
acțiuni pozitive pentru femeile din cadrul companiei. 
Valabilă și în cazul în care Planul de Egalitate este 
solicitat prin lege.

• Contactarea agențiilor locale și naționale de ocupare 
a forței de muncă pentru îmbunătățirea cunoștințelor 
despre egalitate și gen.

SUNT UN 
SPECIALIST 
ÎN RESURSE 
UMANE 
DINTR-O 
COMPANIE

SUNT 
DIRECTORUL 
UNEI MICRO- 
ÎNTREPRINDERI

• Respectarea și implementarea Planurilor de Egalitate în 
conformitate cu legislația țării.

• Conștientizarea necesității de implementare a unor 
acțiuni pozitive pentru femeile din cadrul companiei. 
Valabilă și în cazul în care Planul de Egalitate este 
solicitat prin lege.

• Contactarea agențiilor locale și naționale de ocupare 
a forței de muncă pentru îmbunătățirea cunoștințelor 
despre egalitate și gen.

SUNT PARTENER 
ÎNTR-O 
COOPERATIVĂ
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• Conștientizarea, informarea și  instruirea în vederea 
susținerii de traininguri echipelor și angajaților despre 
perspectiva de gen și feminism, pentru a promova o 
cultură a egalității și pentru a evita neînțelegerile și 
confuziile cu privire la aceste aspecte.

• Aplicarea planurilor de egalitate în conformitate cu 
legea.

• Intoleranța față de comportamentele sexiste: proceduri 
clare și o aplicare clară a acestora.

SUNT UN 
SPECIALIST 
ÎN RESURSE 
UMANE 
DINTR-O 
COMPANIE

PROFESSIONAL
ACȚIUNI LEGATE DE GEN

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE/ 
MEDIATOR DIN 
PARTEA UNUI 
ONG

• Instruire în domeniul egalității de sexe și capacitate 
de susținere a trainingurilor despre egalitatea de gen 
angajaților, managerilor și echipei de resurse umane din 
cadrul instituțiilor publice și companiilor.

• Promovarea și implementarea egalității de gen în ONG.
• Furnizarea de instrumente specifice instituțiilor publice 

și entităților private, cu privire la integrarea socio-
profesională a FVaTdPpES prin oportunități de muncă.

• Promovarea și implementarea planurilor de egalitate 
și a măsurilor privind egalitatea de gen, (altele decât 
acțiunile pozitive desfășurate pentru angajați, furnizori 
și subcontractori de servicii) prin clauze specifice de gen 
și prin alte mecanisme.

• Contractarea angajaților, furnizorilor și subcontractarea 
de servicii în conformitate cu clauzele, măsurile și orice 
alte instrumente incluse în planul de egalitate fie în Planul 
de Egalitate, fie în orice strategie de gen promovată și 
implementată de departamentul de recrutare al entității.

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE 
RECRUTARE 
DIN PARTEA 
PRIMĂRIEI/ 
STATULUI

SUNT UN 
RECRUTOR 
DIN PARTEA 
ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE
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• Conștientizarea, informarea și  instruirea în vederea 
susținerii de traininguri echipelor și angajaților despre 
perspectiva de gen și feminism, pentru a promova o 
cultură a egalității și pentru a evita neînțelegerile și 
confuziile cu privire la aceste aspecte.

• Aplicarea planurilor de egalitate în conformitate cu 
legea.

• Intoleranța față de comportamentele sexiste: proceduri 
clare și o aplicare clară a acestora.

SUNT PARTENER 
ÎNTR-O 
COOPERATIVĂ

• Conștientizarea, informarea și  instruirea în vederea 
susținerii de traininguri echipelor și angajaților despre 
perspectiva de gen și feminism, pentru a promova o 
cultură a egalității și pentru a evita neînțelegerile și 
confuziile cu privire la aceste aspecte.

• Aplicarea planurilor de egalitate în conformitate cu 
legea.

• Intoleranța față de comportamentele sexiste: proceduri 
clare și o aplicare clară a acestora.

SUNT 
DIRECTORUL 
UNEI MICRO - 
ÎNTREPRINDERI

PROFESSIONAL
ABORDAREA RESURSELOR UMANE

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE/ 
MEDIATOR DIN 
PARTEA UNUI 
ONG

• Pregătire în abordarea drepturilor omului și “know-how” 
în implementarea acesteia în calitate de responsabil.

• Abilitate de formator în abordarea drepturilor omului 
pentru administrațiile publice și entități private.

• Pregătire în abordarea drepturilor omului și “know-how” 
în implementarea acesteia în calitate de responsabil 
pentru financiar.

• Pregătire în abordarea drepturilor omului și “know-how” 
în implementarea acesteia în calitate de responsabil 
pentru financiar.

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE 
DIN PARTEA 
PRIMĂRIEI/ 
STATULUI

SUNT UN 
RECRUTOR 
DIN PARTEA 
ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE
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• Conștientizare, informare, instruire și “know how” în 
promovarea drepturilor omului, în calitate de responsabil 
la nivel local și național.

SUNT UN 
SPECIALIST 
ÎN RESURSE 
UMANE 
DINTR-O 
COMPANIE

• Conștientizare, informare, instruire și “know how” în 
promovarea drepturilor omului, în calitate de responsabil 
la nivel local și național.

SUNT PARTENER 
ÎNTR-O 
COOPERATIVĂ

• Conștientizare, informare, instruire și “know how” în 
promovarea drepturilor omului, în calitate de responsabil 
la nivel local și național.

SUNT 
DIRECTORUL 
UNEI MICRO 
ÎNTREPRINDERI

PROFESSIONAL
INTERCULTURALITATE, INTERSECTIONALITATE ȘI UN MANAGEMENT DIVERSIFICAT

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE/ 
MEDIATOR DIN 
PARTEA UNUI ONG

• Promovarea unei politici integrate de management al 
diversității, care include: training pentru toți angajații 
și premii pentru echipe interculturale și diversificate 
care excelează în munca lor și descurajează atitudinile 
discriminatorii din partea oricărui angajat sau mai ales 
din partea conducerii.

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE 
RECRUTARE 
DIN PARTEA 
PRIMĂRIEI/ 
STATULUI

SUNT UN 
RECRUTOR 
DIN PARTEA 
ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE
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• Promovarea unei politici integrate de management al 
diversității, care include: training pentru toți angajații 
și premii pentru echipe interculturale și diversificate 
care excelează în munca lor și descurajează atitudinile 
discriminatorii din partea oricărui angajat sau mai ales 
din partea conducerii.

• Promovarea unei politici integrate de management al 
diversității, care include: training pentru toți angajații 
și premii pentru echipe interculturale și diversificate 
care excelează în munca lor și descurajează atitudinile 
discriminatorii din partea oricărui angajat sau mai ales 
din partea conducerii.

• Promovarea unei politici integrate de management al 
diversității, care include: training pentru toți angajații 
și premii pentru echipe interculturale și diversificate 
care excelează în munca lor și descurajează atitudinile 
discriminatorii din partea oricărui angajat sau mai ales 
din partea conducerii.

SUNT UN 
SPECIALIST 
ÎN RESURSE 
UMANE 
DINTR-O 
COMPANIE

SUNT PARTENER 
ÎNTR-O 
COOPERATIVĂ

SUNT 
DIRECTORUL 
UNEI MICRO 
ÎNTREPRINDERI

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE/ 
MEDIATOR DIN 
PARTEA UNUI ONG

SUNT UN 
CONSULTANT 
DE RECRUTARE 
DIN PARTEA 
PRIMĂRIEI/ 
STATULUI

SUNT UN 
RECRUTOR 
DIN PARTEA 
ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE

SUNT UN 
SPECIALIST 
ÎN RESURSE 
UMANE DINTR-O 
COMPANIE

SUNT 
PARTENER 
ÎNTR-O 
COOPERATIVĂ

SUNT 
DIRECTORUL 
UNEI MICRO 
INTREPRINDERI

Prioritizarea egalității de șanse între femei și bărbați. Creați echipe formate din 
consilieri de recrutare, manageri de resurse umane și angajatori din întreprinderile 
sociale, administrația publică și inițiativele private. Munca în echipă va fi condusă de 
administrația publică și ONG-uri.

MUNCĂ ÎN ECHIPĂ
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5. ANEXE

ANEXA 1. FIȘĂ DE COMPETENȚE

Tehnica: SUNT O FEMEIE…

Autentică Eficientă Activă Optimistă Morală Nepreten- 
ţioasă Expresivă Prietenoasă Iubitoare Economă

Încrezătoare Întreprin-
 zătoare Originală Convingă- 

toare Extrovertită Amuzantă Responsa- 
bilă Productivă Imparțială Bun 

executant

Capabilă Specializată Oportună Practică Flegmatică Perceptivă Analitică Sinceră Mă pricep 
la vânzări Dedicată

Explicită Puternică Ambițioasă Punctuală Onestă Atentă Grijulie Respec-
tuoasă Calmă Logică

Împăciu-
itoare Devotată Încredere 

în sine
Muncă în 
echipă Lider Atentă la 

detalii
Un bun 

observator Hotărâtă Problematică Pricepută la 
matematică

Constantă Formală Realistă De 
încredere Îndemânatică Rezonabilă

Bune 
abilități de 
comunicare

Emotională Cinstită Meticuloasă

Cooperantă Independentă Eficientă Prudentă Metodică Diplomată Relații bune Memorie Cooperantă Sistematică

Creativă Matură Energică Tolerantă Obiectivă Sănătoasă Deschisă la 
dialog

Bun 
negociator

Stimă de 
sine Tenace

Minuțioasă Abilități 
Mecanice Expertă Deschisă la 

colaborări Răbdătoare Sinceră
Abilitătăți 

de 
conducere

Organizată Control de 
sine Versată

Specifică Îndru- 
mătoare Calificată

Deschisă 
să învețe 
lucruri noi

Precaută Conștientă Demnă de 
încredere Corectă

Poate 
delega 
sarcini

Amabilă

Constructivă Stăruitoare Inventivă Orizontală Rapidă Convin-
gătoare

Cu 
imaginație Imparțială Discretă Plină 

de viață

Capacitate de 
coordonare Pozitivă Loială Ține cont 

de criterii Gânditoare Politicoasă Versatilă Diferită
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ANEXA 2. MODALITĂȚI DE ÎNVĂȚARE (1º)

Introduceți în această diagramă cea mai importantă experiență de muncă pe care ați avut-o:

Scrieți trei competențe pe care le-ați 
dezvoltat în experiența de muncă / viață 
pe care ați descris-o în prima diagramă. 

Adăugați în această casetă culoarea dată 
tipului de competență în conformitate 

cu propunerea din anexa 4

1

2

3
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ANEXA 3. MODALITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: RECUNOAȘTEREA PROPRIILOR 
COMPETENȚE TEHNICE ȘI A COMPETENȚELOR ÎNCRUCIȘATE DIN 
EXPERIENȚA MEA DE MUNCĂ ȘI DE VIAȚĂ

Educație formală

Educație non-formală

Acasă

De la o persoană foarte 
importantă pentru mine

De una singură Roșu

Verde

Alb

Galben

Albastru

MODALITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
A ABILITĂȚILOR CULOARE
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