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1. INTRODUCERE
Prezentul document, “Modelul consolidat de intervenție pentru integrarea socioprofesională a FVaTdPpES1”, este un rezultat al proiectului european Building Choices,
cofinanțat din Fondul pentru azil, migrație și integrare al Uniunii Europene (Home / 2015
/ AMIF / AG / THBX).
El se bazează pe munca directă și pe experiența de integrare socio-profesională a femeilor
victime ale traficului de ființe umane prin exploatare sexuală (de aici încolo FVaTdPpES),
a partenerilor din proiect: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (România),
Asociația Eliberare (România), Charitas Praga (Republica Cehă), Asociația Trabe și Primăria
orașului Madrid (ambele din Spania).
De asemenea, a fost elaborat un document complementar care să ofere recomandări
profesioniștilor care lucrează cu FVaTdPpES și, de asemenea, să stabilească linii directoare
necesare pentru aplicarea corectă a Modelului: “Ghidul Modelului de intervenție”.
Atât Ghidul, cât și Modelul sunt documente interconectate. Persoanele responsabile
pentru realizarea unui astfel de proiect trebuie să ia în considerare ambele documente.

1.1. DESPRE BUILDING CHOICES
Obiectivul general al proiectului Building Choices este acela de a contribui la îmbunătățirea
integrării socio-profesionale a FVaTdPpES care provin din țări terțe și trăiesc în țări din
Uniunea Europeană.
Aceste femei ar putea fi imigrante, solicitante de azil sau femei refugiate care nu au nici
o alternativă de întoarcere în siguranță în propria țară. Se încurajează integrarea printrun proces de capacitare personală și dezvoltarea independenței financiare în societatea
gazdă; fie prin angajare convențională, pe bază de salariu lunar, fie prin activități
independente. Pentru a realiza acest lucru, proiectul urmează anumiți pași și produce o
serie de rezultate:
1. O comparație între modelele de integrare socio-profesională a FVaTdPpES existente
în Cehia, România și Spania. Rezultat: un raport transnațional privind modelele de
intervenție pentru integrarea socio-profesională a FVaTdPpES - un studiu comparativ,
care include modele de bune practici și exemple din fiecare țară.

1 Acronimul “FVaTdPpES” și alteori “femeile” vor fi folosite de acum înainte în acest document,
pentru a face referire la femeile victime ale traficului de persoane prin exploatare sexuală.
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2. O analiză a lucrurilor pe care integrarea socio-profesională a FVaTdPpES le include/
ar trebui să le includă în Cehia, România și Spania, cu scopul de a construi un model
comun care ar putea fi util pentru orice țară din UE. Rezultat: modelul consolidat
privind integrarea socio-profesională a FVaTdPpES.
3. O experiență pilot pentru testarea Modelului de integrare socio-profesională a
FVaTdPpES, prin desfășurarea mai multor workshopuri și prin urmărirea ulterioară
a căutării de locuri de muncă alături de femei. Rezultate: workshopuri, rapoarte și
includerea rezultatelor experienței pilot în model.
4. Acțiuni de comunicare pentru propagarea rezultatelor proiectului Building
Choices. Rezultate: un site web, un raport transnațional de transferabilitate și o
conferință finală.

1.2. DESPRE MODEL
Acest document propune un Model de intervenție transferabil, pentru sprijinirea integrării
socio-profesionale a FVaTdPpES. Acesta propune un cadru teoretic al valorilor și conceptelor
de bază pentru orientarea acțiunii, precum și o structură de etape pentru promovarea
integrării socio-profesionale a femeilor.
Modelul se axează în principal pe integrarea socio-profesională, însă pentru ca acest lucru
să fie posibil, el ia în considerare, de asemenea și o primă fază de recuperare și asistență
a femeilor.
• Prima fază include toate serviciile de asistență aplicate după detectarea și
identificarea femeilor, dar înainte de integrarea socio-profesională.
• A doua fază se referă la serviciile de asistență implementate odată ce integrarea
socio-profesională este posibilă. “Posibilă” însemnând că femeia poate să urmeze
cursuri de formare și/sau să caute un loc de muncă și/sau să fie independentă.
Este important să avem în vedere că faza 1 și faza 2 sunt complementare.
Barierele dintre aceste două etape sunt uneori vagi, de aceea se recomandă o abordare
holistică care să le includă pe ambele.
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1.2.1 Structură
Modelul este alcătuit din două părți:
• Prima parte: teoria.
Această parte explică Modelul, baza sa teoretică, fundamentele și modalitățile
identificate pentru îmbunătățirea integrării socio-profesionale a FVaTdPpES.
• A doua parte: practica (Ghidul, ca document anexat).
Această parte oferă îndrumări și instrumente necesare cititorilor și utilizatorilor.
Ele ar putea fi de folos în activitatea zilnică a acestora, de promovare a integrării
socio-profesionale a FVaTdPpES în cadrul instituțiilor.

1.2.2 Metodologie
Documentul a fost elaborat prin colectarea și analiza următoarelor surse de informații:
1. Rapoartele partenerilor Building Choices, cu privire la modelele de țară și
experiența acestora în integrarea socio-profesională a FVaTdPpES. Fiecare țară
parteneră și-a oferit expertiza în integrarea socio-profesională a FVaTdPpES. În fiecare
țară, s-au cercetat instrumente specifice și experiențe diferite privind integrarea
socio-profesională a FVaTdPpES.
2. Un grup de experți în integrarea socială a grupurilor vulnerabile de populație.Ca
parte din proiect, experții s-au reunit în noiembrie 2017, într-un workshop organizat de
Primăria orașului Madrid. Entitățile specializate în integrarea FVaTdPpES și entitățile
specializate în diferite grupuri vulnerabile au adus o contribuțiie utilă care a fost
inclusă în Model.
3. Ateliere și interviuri aprofundate despre integrarea socio-profesională a
FVaTdPpES. Două ateliere organizate de departamentul împotriva violenței sexuale
asupra femeilor, în octombrie și noiembrie 2017, la Primăria orașului Madrid, au
adus împreună 14 FVaTdPpES. Aceste două ateliere au permis femeilor să analizeze
modelele de integrare socio-profesională și să aducă o contribuție prin identificarea
problemelor și sugerarea de soluții, privite din propria perspectivă și experiență.
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4. Departamentul împotriva violenței sexuale asupra femeilor, din cadrul Primăriei
Madridului a organizat, de asemenea, 10 interviuri individuale cu FVaTdPpES care
au participat la activități.
5. S-a realizat, de asemenea, o experiență pilot ca parte a proiectului Building
Choices (decembrie 2017 - mai 2018). Această experiență se bazează pe rezultatele
anterioare ale activităților menționate în această secțiune. Ea a avut loc la Madrid,
timp de șase luni, cu șapte FVaTdPpES din Nigeria. Concluziile trase din această
experiență pilot sunt incluse în versiunea finală a Modelului și Ghidului.

1.2.3 Grupuri țintă
Documentul se adresează în principal instituțiilor publice și ONG-urilor care lucrează
cu FVaTdPpES pentru integrarea lor socio-profesională. Cu toate acestea, ar putea
fi util și pentru angajatori. Prin “angajatori” Modelul cuprinde o mare varietate de
profiluri:
• Un birou obișnuit de ocupare a
forței de muncă.
• O întreprindere socială.
• Un grup de întreprinzători.
• Un antreprenor individual.

• O cooperativă.
• O societate cu răspundere limitată
(SRL).
• Etc.

1.2.4 Femeile, elementul central al Modelului
Pe baza experienței Primăriei din Madrid și TRABE, Modelul pune femeile în centrul
intervenției.
O recomandare generală, întărită de concluziile experienței pilot, este aceea de a
privi intervenția dedicată FVaTdPpES din perspectiva drepturilor omului, drepturile
copilului, genului, migrației, aspectelor intersecționale și interculturale. Prin urmare,
se sugerează faptul că serviciile trebuie adaptate nevoilor specifice și integrate ale
FVaTdPpES, incluzând o înțelegere globală a provocărilor fiecărei femei.
Pentru a putea oferi asistență și un follow up de calitate, prestatorii de servicii
trebuie să dispună întotdeauna de flexibilitate. Acest lucru presupune:
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• Identificarea femeilor drept agenți activi, deținători de abilități și soluții. Ele
vor fi asistate și sprijinite, în direcția asumării deciziilor ce țin de propria viață.
Se va evita tratarea lor drept agenți pasivi și victime ale propriilor vieți.
• Folosirea de metode individualizate și personalizate pentru fiecare femeie în
parte, ținând cont de:
•
•
•
•

diferitele dimensiuni ale dezvoltării personale și de nevoile vieții de zi cu zi.
ideile lor, așteptările lor, abilitățile personale și profesionale.
potențialul lor și capacitatea de a obține autonomia.
nevoia de implicare și de a primi responsabilități pe perioada procesului de

instruire și consiliere.
• diferențele culturale.
• Crearea unui spațiu sigur și confortabil de conversație, de cooperare, de
relaxare, de exprimare și împărtășire a sentimentelor și emoțiilor (inclusiv pauze
de cafea, lectură, jocuri, dans, muzică, yoga, team building).
• Utilizarea unei abordări holistice și adaptate, atât la nevoile femeilor, cât și la
nevoia pieței de muncă.
• O atitudine simplă, plină de iubire, apropiere, atenție și respect față de
oameni. Femeile trebuie să fie tratate corect și puse pe o poziție de egalitate cu
facilitatorii din cadrul activităților de instruire și consiliere.
• Evitarea prejudecăților și a atitudinii critice. Femeile ar trebui să nu se confrunte
cu stimatizarea.
• Concentrarea pe beneficiile femeilor mai mult decât pe beneficiile și nevoile
prestatorului de servicii. Respectarea ritmurilor diferite ale femeilor.
• Garantarea confidențialității fiecărei femei și protejarea informațiilor primite.
• Transparență în furnizarea informațiilor privind situația actuală și suportul
aferent.
• O consultare continuă asupra evoluției cazului.
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2. UN MODEL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ DEDICAT
FVATDPPES : ASPECTE ESENȚIALE
Integrarea socio-profesională a FVaTdPpES este un proces care necesită timp. Începe
odată cu identificarea femeii și, în mod ideal, ar trebui să se termine odată cu obținerea
unui loc de muncă pentru aceasta.
În acest document, s-a ținut cont de o serie de opinii în legătură cu provocările cu care se
confruntă aceste femei în vederea realizării integrării socio-prefesionale și, de asemenea,
asupra definirii noțiunii de succes în cadrul integrării socio-prefesionale. Acestea sunt
descrise în următoarele subcapitole.

2.1. PROVOCĂRI ÎN INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A FVATDPPES ȘI
DEFINIREA “SUCCESULUI”
FVaTdPpES se confruntă cu numeroase provocări până la realizarea integrării socioprofesionale.
• Pe de o parte, aceste provocări sunt legate de antecedentele personale și
profesionale, alături de experiența traficului, cu efectele pe care acest proces le
are asupra fiecărei femei.
• Pe de altă parte, provocările vin din partea pieței muncii, prin dificultatea accesării
locurilor de muncă: o anumită cultură și norme specifice fiecărei societăți gazdă;
existența prejudecăților asupra femeilor care duc la stigmatizare, discriminări
rasiale sau de gen; un angajator rigid care oferă concedii cu dificultate; acces
limitat doar la locuri de muncă stereotipe și prost plătite etc.
P R OVO C ĂR I PER SON AL E
Starea fizică, psihologică și emoțională
Lipsa de încredere
Situația legală
Nevoi economice și familiale

Educație elementară și carențe de limbaj
Diferențe culturale și de limbaj
Lipsa cunoștințelor despre piața muncii

P R OVO C ĂR I L A L OC U L DE MU NCĂ
Piața locurilor de muncă obișnuite

Mediul de lucru

Imaginea 1: Provocările FVaTdPpES pentru realizarea integrării socio-profesionale.
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2.1.1 Provocări personale
Provocările personale pe care trebuie să le depășească FVaTdPpES pentru integrarea socioprofesională sunt următoarele:
a) Situația fizică, psihologică și emoțională
Problemele de sănătate ale FVaTdPpES legate de experiența traficului sunt rezultatul
mai multor factori: violențe suferite (violență psihologică, fizică și / sau sexuală) și
stres extrem; privare de hrană și somn, lipsa accesului la serviciile de sănătate etc.
Problemele de sănătate care pot apărea includ:

P R O B L E ME
FIZICE

• Boli cu transmitere sexuală (hepatită, HIV / SIDA)
• Sechele ale avorturilor forțate, în condiții insalubre.
• Alte boli fizice (cum ar fi răniri permanente, ca urmare
a abuzului fizic și a torturii).

P R O B L E ME
P SI H O L OG IC E

•
•
•
•

Stres post-traumatic, depresie, gânduri suicidale
Simptome somatice.
Tulburări ușoare (dar relevante).
Dependență de droguri.

b) Lipsă de încredere
Această lipsă de încredere poate lua forma stimei de sine scăzute a FVaTdPpES, o
încredere scăzută în aptitudinile și abilitățile proprii sau o pierdere a abilităților de
planificare și anticipare. În raport cu ceilalți, se poate observa prin lipsa încrederii în
alte persoane.
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c) Situația legală
Problemele legate de documentele legale sunt, de asemenea, diverse și ar putea
include:
• Documente de identitate (carte de identitate sau pașaport). Uneori, FVaTdPpES
nu au documente personale din diferite motive: au primit documente false
de la rețeaua de trafic de persoane; rețeaua a luat pașapoartele reale; nu au
avut niciodată documente, nici chiar în țara de origine. În plus, s-au raportat
dificultăți de colaborare cu ambasadele și consulatele din țara gazdă, care au dus
la nerezolvarea acestor probleme.12
• Permis de ședere și muncă. Cetățenii țărilor terțe trebuie să aibă permis de
muncă în Uniunea Europeană.
• Legislația muncii (care rămâne o problemă națională) și legile privind imigrația
fac FVaTdPpES din țările terțe să se confrunte cu dificultăți deosebite pentru
obținerea acestor permise. Perioada de timp necesară intervenției corespunde
intervalului dintre acțiunea instituției publice și șansa de a accesa piața forței
de muncă.
• Nu sunt încă disponibile măsuri legislative pentru a rezolva acest “decalaj
temporal” la nivel național, în ciuda recomandărilor formulate în directivele
Uniunii Europene.3
d) Nevoi economice și familiale
Dificultatea femeilor de a atinge independența financiară rămâne una dintre cele mai
îngrijorătoare și evidente bariere în calea autonomiei reale. FVaTdPpES au de multe
ori nevoi financiare multiple care pot include: copiii lor, fie că locuiesc cu ele în țara
gazdă, fie în țările de origine; familiile lor din țara de origine; “datoria” cerută de
rețeaua de trafic de persoane. Toate acestea sunt nevoi extrem de presante.
Situația economică dificilă a acestora afectează chiar și accesul la furnizorii de servicii
care ar putea facilita integrarea pe piața forței de muncă. De exemplu, o cheltuială
importantă o constituie costurile de transport, costuri care le-ar putea împiedica
să participe la workshopuri, instruire, să ajungă la un interviu sau la sesiunile de
consiliere.
1
2
Este o situație raportată de profesioniștii din serviciile de asistență, în timpul pregătirii acestui
material, în legătură cu unele ambasade și consulate ale Africii de Vest, aflate în Spania.
3
Vezi Capitolul 3 ( Cadrul legal )
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e) Educație elementară și carențe de limbaj
Chiar dacă FVaTdPpES sunt diferite și accesul la educație dinainte de perioada de
traficare diferă în calitate (unele femei au terminat liceul, altele facultatea), multe
dintre ele au avut acces doar la educație primară. Sărăcia și discriminarea de gen
contribuie la lipsa de oportunități și le-au condus către situații de traficare.
Adevărul este că multe femei se confruntă cu dificultăți la citit și numărat. Ele au
fost private de accesul la tehnologie și, cu excepția informațiilor primite de traficant
(limitate, parțiale sau de-a dreptul neadevărate), cunosc puține lucruri despre
societatea gazdă. Acest lucru este valabil și pentru învățarea limbii societății gazdă.
Izolarea cauzată de rețelele de traficante face ca femeile să trăiască ani de zile
în societățile gazdă fără a avea șansa de a învăța limba. Toate aceste aspecte ar
trebui luate în considerare atunci când se proiectează cursurile de formare destinate
FVaTdPpES.
f) Diferențe culturale
De asemenea, este necesar să se înțeleagă faptul că aceste limitări nu sunt legate
numai de limbă, ci și de diferențele culturale (valori diferite, modul de înțelegere al
lumii și al relațiilor etc.). Acești factori transformă integrarea într-un proces extrem
de complex. Se naște astfel nevoia de includere a cunoștințelor interculturale și de
mediere, în munca zilnică a instituțiilor publice.
g) Lipsa de cunoaștere a pieței forței de muncă
FVaTdPpES trăiesc de obicei în mediul rețelei de trafic și nu cunosc standardele țărilor
gazdă în ceea ce privește nivelul obișnuit al salariilor și al prețurilor.
Acest lucru este o provocare în plus pe lângă învățarea unei slujbe sau dezvoltarea
abilităților de integrare, deoarece poate crea o imagine complet distorsionată a
salariilor medii și a rutinei zilnice pe piața forței de muncă. Acest lucru, adăugat
nevoii urgente de a avea un venit, ar putea face să pară că locurile de muncă sunt
slab plătite.
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2.1.2 Provocări la locul de muncă
În vederea atingerii obiectivului general de integrare socio-profesională, FVaTdPpES se
confruntă cu următoarele provocări:
a) Provocări asociate angajării obișnuită
Informațiile adunate de partenerii din cadrul Building Choices și alte entități care
lucrează la integrarea socio-profesională a FVaTdPpES arată dificultățile și barierele
cu care se confruntă femeile pentru a accesa posturi normale pe piața forței de
muncii. Nevoile lor speciale le îngreunează procesul de angajare, dar acesta nu este
sigurul factor de nepotrivire. Ele se confruntă, de asemenea, cu rasismul și xenofobia.
Oferta locurilor de muncă este adesea restrânsă la poziții pentru un nivel scăzut
de calificare sau specifice unui anumit gen. Acest lucru se întâmplă indiferent de
competențele lor; se bazează mai degrabă pe prejudecăți și/sau pe lipsa posibilității
de a-și echivala studiile sau de a le certifica prin documente ce au rămas în țara
sursă. Oferta locurilor de muncă se restrânge la îngrijirea locuințelor sau la munca în
industria hotelieră, pe poziții de servire sau curățenie. Regimul temporar al locurilor
de muncă, lipsa stabilității, dificultățile de echilibrare a muncii cu viața de familie
sunt caracteristicile locurilor de muncă ce se oferă FVaTdPpES. Chiar și cursurile de
formare oferite de ONGuri sau de instituțiile publice țintesc, în principal, către astfel
de oportunități de angajare.
Prin urmare, femeile trebuie să se confrunte cu:
• Locuri de muncă stereotipe.
Stereotipul de gen este întărit de alte surse de discriminare, cum ar fi originea
culturală și etnică, nivelul educațional și stigmatizarea. Ca urmare, oportunitățile
disponibile sunt limitate și concentrate pe anumite poziții: servicii de menaj,
curățenie, cusut etc.
• Refuzul angajatorilor de a lucra cu FVaTdPpES.
Refuzul angajatorului se bazează pe statutul de imigrant al femeilor sau pe
cunoașterea experienței lor de traficare.
• Inacceptarea comportamentelor asociate perioadei post-traumatice.
Angajatorii obișnuiți nu acceptă sau nu includ, în mod obișnuit, în cadrul
procedurilor de resurse umane ale companiei, susținerea FVaTdPpES pe parcursul
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dificultăților pe care acestea le pot întâmpina pe durata stadiului de muncă.
Greutățile cu care FVaTdPpES se confruntă derivă din simptomele psihologice
asociate experienței de traficare (lipsă de concentrare, dificultăți în respectarea
programului, adaptarea greoaie la rutina zilnică de lucru, bariere lingvistice,
căderi nervoase etc.) Aceasta este o situație comună la persoanele vulnerabile
care se confruntă cu situații de excluziune socială.
• Oportunități de angajare necorespunzătoare.
Unele locuri de muncă sunt pur și simplu nepotrivite pentru FVaTdPpES, iar
motivele pot fi diferite. Un exemplu ar fi expunerea femeilor la riscul de a fi
retraficate, deoarece:
• Se află în același oraș unde a avut loc traficarea.
• Locurile de muncă sunt deschise publicului, iar femeile pot fi localizate de
rețeaua de trafic. (De exemplu, un magazin de pâine în același cartier în care
funcționează rețeaua).
b) Provocări asociate locului de muncă
Este un mediu unde socializarea are loc natural și este un lucru necesar, ba chiar este
unul dintre cele mai bune instrumente de integrare. Pentru aceste femei socializarea
poate deveni o experiență jenantă, fie dacă este legată de munca în sine sau de
interacțiunile cu colegii și clienții. Nevoia de a avea un venit poate avea un efect
advers, deoarece femeile ar putea accepta relații nesănătoase și/sau abuzive cu
colegii de muncă sau șefii/angajatorii. Stigmatizarea legată de faptul că a fost victimă
trebuie să fie evitată. De toate aceste aspecte trebuie să se țină cont în procesul de
căutare al unui mediu de lucru sigur și primitor pentru FVaTdPpES.
Din cauza acestor situații, Modelul sugerează o orientare către alte oportunități de
angajare, diferite de cele obișnuite ale pieței muncii, cel puțin în prima etapă a
integrării socio-profesionale a FVaTdPpES (vezi subcapitolul 4.2.4. Nevoi specifice).
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2.1.3 Definirea succesului
O integrare socio-profesională de succes implică un standard de viață rezonabil (și durabil)
care să ofere oportunități de creștere economică. Slujba influențează:
• Identitatea personală, stima de sine și recunoașterea socială.
• Contribuie la integrarea socială, pentru că presupune contact social, context
social, o structură a timpului și o identitate socială. Toate acestea afectează
femeile în mod fizic și psihic.
Accesul la o slujbă bună, într-o perioadă scurtă de timp, care să corespundă cu intervenția
făcută de către ONG-uri sau administrații publice este rar întâlnit. Acesta este motivul
pentru care noțiunea de “succes” trebuie înțeleasă într-un mod diferit.
Succesul pentru acest Model ar putea fi definit ca: o FVaTdPpES care să reușească să
obțină suficientă autonomie financiară încât să își permită să adune experiențe și abilități
de lucru, pentru a păstra activă căutarea a noi locuri de muncă și pentru a obține și
menține, în mod progresiv, poziții din ce în ce mai bine plătite.

2.2. ELEMENTE CHEIE LA NIVEL STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL.
Partenerii de la Building Choices au identificat câteva elemente cheie ale Modelului de
intervenție pentru integrarea socio-profesională a FVaTdPpES, cu următoarele caracteristici
principale:
EXTINS >

SISTEMIC >

PERSONALIZAT >

FACILITATOR >

PRAGMATIC

se extinde

ia în

flexibilitate

include acele

angajarea nu

dincolo

considerare în

adaptată

oportunități

este văzută doar

de prima

permanență

caracteristicilor
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ca o țintă, ci

angajare,

latura

(provocări,

piața muncii.

și ca un mijloc

oferind

personală și
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puternic și

sprijin chiar

munca, precum

femei.

esențial pentru

și la locul de

și relațiile
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muncă.

dintre ele.

socială.

Imaginea 2: Caracteristicile principale ale Modelului.

Elementele cheie identificate au legătură cu două niveluri diferite ale serviciilor de
asistență dedicate FVaTdPpES și implementate de instituțiile publice sau ONG-uri:
nivelul strategic și nivelul operațional.
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2.2.1 Elemente cheie la nivel strategic
Nivelul strategic se referă la valorile și abordările de bază (elemente-cheie strategice)
care inspiră activitatea desfășurată de instituțiile publice și ONG-uri, atunci când lucrează
cu FVaTdPpES.

E L E MENTE-C H EIE STRATEG ICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

it extends

Abordare bazată pe drepturile omului
beyond the first
Drepturile copilului
job placement,
Abordarea sensibilă la gen
providing
Abordare intersectorială și interculturală
support even in
Abordare personalizată
the workplace.
Advocacy și abordarea educației
Networking și abordarea muncii în echipă

a) Abordarea bazată pe drepturile omului.
Abordarea bazată pe drepturile omului pune drepturile în centrul atenției. În acest caz,
ar fi drepturile femeilor, precum și drepturile copiilor, deoarece multe femei au copii
fie în țara gazdă, fie în țările lor de origine. Această abordare împarte responsabilități
astfel: responsabili pentru drepturi și, de asemenea, din punct de vedere al îngrijirii și
accesului efectiv la aceste drepturi, responsabili de taxe, adică administrația publică
și alte părți interesate, cum ar fi ONGurile care lucrează cu FVaTdPpES. Când vine
vorba despre integrarea socio-profesională, ar trebui să fie incluse întreprinderile
de integrare socială, companiile obișnuite și alte părți interesate, deoarece fiecare
dintre aceștia sunt responsabili într-o oarecare măsură.
b) Drepturile copilului
Interesul superior al copilului trebuie luat în considerare în timpul întregului proces,
de către toți furnizorii de servicii implicați, fie dacă acesta este fiu sau fiică a unei
femei implicate într-o situație de trafic prin exploatare sexuală, fie că este o victimă
minoră.
c) Abordarea sensibilă la gen.
Traficul de ființe umane este o formă extremă de violență împotriva femeilor/fetelor
și este, de asemenea, rezultatul unei paradigme sociale care pune femeile într-o
poziție inegală față de bărbați. Prin urmare, este esențial să acționăm printr-o
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abordare sensibilă la gen, ceea ce înseamnă a planifica și a implementa acțiuni bazate
pe conștientizarea acestei forme de violență și a efectelor specifice pe care le are.
De asemenea, trebuie să analizăm modul în care această discriminare modelează
nevoile imediate ale FVaTdPpES, precum și interesele pe termen lung ale acestora. Nu
în ultimul rând, aceasta presupune aplicarea de acțiuni pozitive adresate FVaTdPpES,
ca parte a intervenției administrațiilor publice. Așa cum va fi dezvoltat în capitolul
5, acțiunile pozitive sunt măsurile specifice pe care statele membre ale UE s-au
angajat să le utilizeze pentru a realiza egalitatea între femei și bărbați și pentru a
elimina orice obstacole din calea acesteia; (în acest caz, în ceea ce privește accesul
FVaTdPpES la piaţa forței de muncă).4
d) Abordare Intersectorială și interculturală.
Intervenția trebuie adaptată nevoilor specifice și integrate ale FVaTdPpES. Există riscul
de a standardiza căile și acțiunile, deoarece este o opțiune mai confortabilă pentru
furnizorii de servicii, dar trebuie să existe și o înțelegere globală a provocărilor fiecărei
femei. Aceasta include necesitatea unei abordări intersectoriale și interculturale,
pentru a înțelege și pentru a adapta mai bine acțiunile care urmează a fi implementate,
atunci când se analizează contextul cultural al fiecărei femei în parte. Profesioniștii
ar trebui, prin urmare, să fie familiarizați și să cunoască bine convingerile culturale
ale comunității din care provine femeia, alături de comportamentele și nevoile
individuale ale acesteia. O astfel de abordare ajută la crearea unui mediu respectuos,
în care femeile pot începe să reconstruiască un sentiment de încredere în sine și o
legătură cu societatea gazdă.
e) Abordare personalizată.
Serviciile de asistență trebuie să fie adaptate la nevoile specifice și integrate ale
FVaTdPpES. Există riscul de a standardiza căile și acțiunile, deoarece este o opțiune
mai confortabilă pentru furnizorii de acțiuni și servicii.
• Trebuie să existe o înțelegere globală a nevoilor, punctelor forte și punctelor slabe
ale fiecărei femei în parte.
• Trebuie să existe flexibilitate.

4
Convenția din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
solicită statelor să promoveze utilizarea acțiunilor pozitive, pe lângă alte măsuri de garantare a
implementării efective a drepturilor femeilor. -www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
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f) Advocacy și abordarea educației.
A lucra dintr-o perspectivă holistică implică să desfășori atât acțiuni adresate direct
femeilor, cât și acțiuni de eradicare a traficului de persoane. Acestea ar putea include
sprijinul, comunicarea și educația în vederea atingerii unor obiective diverse:
• Advocacy printre persoane cu influență, pentru a promova legi naționale, regionale
și locale împotriva traficului de ființe umane, cu o abordare holistică, atât pentru
exploatare sexuală cât și pentru alte forme de abuz.
• Advocacy și acțiuni de comunicare targetate către agenții responsabili cu
ocuparea forței de muncă (angajatori, angajați, mediatori etc.), pentru a promova
incluziunea, egalitatea de gen și lupta împotriva discriminării.
• Creșterea gradului de conștientizare și oferirea de traininguri privind egalitatea
de gen, prevenirea discriminării, drepturile femeilor, lupta împotriva traficului de
femei și copii cu scopul exploatării sexuale, prin implicarea:
• Profesorilor, copiilor și adolescenților,
• Jurnaliștilor, mass media și social-media,
• Specialiștilor în sănătate,
• Lucrătorilor din administrația publică, poliției, politicienilor, avocaților și
reprezentanților legii etc.
g) Abilități de networking și o abordare centrată pe munca în echipă.
Serviciile, acțiunile și profesioniștii din serviciile de asistență socială dedicate
FVaTdPpES sunt destul de variate: posturile de poliție și patrulele poliției, psihologii
și asistenții sociali dintr-o unitate mobilă sau într-o casă protejată, avocații și experții
în ocuparea forței de muncă dintr-un centru de zi, judecătorii din tribunale, medici
și asistente medicale specializați în sănătatea femeilor, asistenții sociali din unitățile
specializate în ajutorarea femeilor vulnerabile etc.
Această varietate de servicii ar putea fi replicată la nivel local, regional și național,
ignorând faptul că traficul de ființe umane este o afacere transnațională. Prin urmare,
networkingul între aceste servicii și acești profesioniști este esențială. O situație
ideală ar fi aceea în care această rețea ar putea fi stabilită la nivel local, regional,
național și transnațional, între țările UE și țările terțe.
Recomandarea de a accesa servicii externalizate este o componentă importantă a
Modelului. Echipelor din organizații ar trebui să le fie clare tipurile de servicii de
care femeile ar putea avea nevoie și unde/ cum se pot accesa acestea, în contextul
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intervenției lor. O integrare de succes presupune o comunicare extensivă în interiorul
echipei și între organizații.

2.2.2 Elemente cheie la nivel operațional
Nivelul operațional este legat de modul în care se programează acțiuni specifice pentru
implementare, cu scopul de a atinge obiectivele de integrare socio-profesională pe care
instituțiile publice și ONG-urile și le propun.
a) Proiectarea și implementarea de acțiuni multifuncționale, flexibile și pe termen
lung.
Experiența partenerilor Building Choices, întărită de concluziile proiectului pilot, a
demonstrat nevoia de planificare a unei acțiuni pe termen lung, deoarece redresarea
femeilor și integrarea socio-profesională necesită timp. Este un proces în care
femeile, atunci când se simt mai bine, pot prezenta simptome post-traumatice care
ar putea pune în pericol, de exemplu, un proces de instruire reușit sau o performanță
de succes la locul de muncă.
În ceea ce privește “acțiunile multifuncționale”, ele reprezintă inițiativele întreprinse
pe parcursul celor 2 faze ale serviciilor de asistență, care depind de o serie largă de
factori interconectați: accesul la permisele de ședere și de muncă, împăcarea cu copii
și familia, accesul la locuințe de urgență și locuințe sociale, accesul la traininguri etc.
Flexibilitatea va ajuta depășirea momentelor dificile, conform cu abordarea propusă.
b) Follow up continuu, evaluare și analiză a eficienței.
Serviciile specifice adresate FVaTdPpES nu sunt încă atât de răspândite. Cele care se
adresează, în mod specific, integrării socio-profesionale sunt și mai rare. S-a dovedit
că un follow up bun, o evaluare a proceselor generate de servicii și rezultatele obținute
în ceea ce privește integrarea socio-profesională de succes a femeilor vor contribui
la îmbunătățirea acțiunilor ulterioare. Modelul propune apoi să se țină seama de
nevoia de follow up și de evaluare, ca element-cheie pentru o performanță flexibilă
și eficientă.
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Nivelul operațional este împărțit în două faze complementare:
Etapa I. Recuperarea și asistența socială. Elemente-cheie.
Elementele acestei etape sunt legate de serviciile de asistență ce au loc după detectare
și identificare, dar înainte de integrarea socio-profesională. Ele se concentrează în
principal pe recuperarea femeilor după plecarea sau scăparea din rețeaua de trafic.
De obicei este asociată perioadei de reflecție.
Aspectele comune ale acestei faze, conform experienței partenerilor Building
Choices, includ accesul la servicii de urgență și asistență, cazare, consiliere juridică
și psihologică, atât pentru femei, cât și pentru copiii acestora. De asemenea, se
recomandă cursuri de limbă și pregătire a abilităților de relaționare. În timpul acestei
faze, femeile vor putea să-și schimbe rutina zilnică, să se obișnuiască cu un “nou mod
de viață” și cu atmosfera socio-culturală a țării gazdă, într-un mediu sigur.
Etapa II. Integrare socio-profesională. Elemente-cheie pentru trainingurile
dedicate obținerii unui loc de muncă și dobândirii autonomiei.
Această etapă începe atunci când o femeie finalizează sau se află în curs de finalizare
a fazei de recuperare. Nu există limite clare între acele două etape, așa că trecerea
la următoarea fază va depinde de situația femeii și de caracteristicile serviciului
de asistență, etc. Această fază se axează pe integrarea socio-profesională a femeii.
Trainingul și căutarea de locuri de muncă vor face parte dintr-un traseu specific,
stabilit cu fiecare femeie în parte.
Cu toate acestea, Modelul propune extinderea aceastei etape, astfel încât orice
FVaTdPpES să fie observată de profesioniștii din domeniul ocupării forței de muncă
în timpul performanței sale profesionale (durata de follow up ar fi, de asemenea,
flexibilă, în funcție de situația fiecărei femei).
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3. CADRUL LEGISLATIV
Legislația privind ocuparea forței de muncă în țările Uniunii Europene este o problemă
națională. Prin urmare, angajarea propriu-zisă, este reglementată în mod specific de
normele legislative ale fiecărei țări. Cu toate acestea, legea privind imigrația și azilul se
bazează pe un cadru comun al Uniunii Europene, care afectează accesul FVaTdPpES la
permisul de ședere și de muncă. Dificultățile cu care se confruntă FVaTdPpES din cauza
acestei situații includ:
• Femeia poate primi documentele necesare șederii doar dacă acceptă să
colaboreze cu polițiștii și organele judiciare.
Numai în acest fel va fi considerată ca “identificată”, iar procesul de documentare
va începe. Această condiție stabilită la nivel național nu este în concordanță cu
directivele Uniunii Europene15 privind traficul de persoane. Dimpotrivă, se afirmă
că victimele traficului de persoane din țările de destinație ale UE nu trebuie să
ofere declarații poliției sau instanței pentru a beneficia de acces la documente
legale.
• Acces în calitate de solicitant de azil.
Unele rețele de trafic de persoane au raportat că au utilizat această metodă
pentru a aduce legal victime din țări terțe, pe teritoriile țărilor gazdă ale UE.
• Contradicțiile Regulamentului Dublin.
Victimele traficului de persoane sunt mutate dintr-o țară UE în alta. Dacă sunt
detectate într-o altă țară decât cea în care au fost identificate pentru prima dată,
ar putea fi obligate să se întoarcă pe acest prim teritoriu.
Aceste circumstanțe ar putea distruge procesul de integrare socio-profesională
din a doua țară, blocând orice posibilitate de a obține documentele în țara
respectivă.26
5
Principalele documente legislative ale UE, cu privire la victimele infracțiunilor și traficul de
persoane, care protejează FVaTdPpES, sunt :
Consiliul European: Convenția nr. 197 privind lupta împotriva traficului de ființe umane (Varșovia, 2005);
Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violența domestică (Istanbul,
2011); Uniunea Europeană: Directiva 2011/36 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea
și combaterea traficului de ființe umane și protecția victimelor; Directiva 2012 / 29 / UE a Parlamentului
European și a Consiliului privind standardele minime referitoare la drepturile, sprijinul și protecția
victimelor infracțiunilor.
6
Un stat ar putea decide să examineze o cerere chiar dacă nu este direct responsabil pentru aceasta.
Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 604/2013, din 26 iunie 2013, stabilește criteriile
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Acestea sunt doar câteva exemple reglementate de câteva țări europene.
Deoarece colaborarea cu serviciile de poliție și justiție este complexă, majoritatea
FVaTdPpES continuă să trăiască ilegal în țările gazdă. În unele țări, victimele ar
putea beneficia de cetățenie dacă ar demonstra șederea în respectiva țară pe o
perioadă lungă de timp (de exemplu, șederea în Spania timp de trei ani). Oricum,
această modalitate de legalizare nu este posibilă pentru toți imigranții, în orice
țară UE.
Interpretarea legislației naționale în materie de azil a fost favorabilă pentru
accesarea documentelor juridice de către FVaTdPpES, pe motiv că au fost judecate
ca victime ale violenței de gen. Este o decizie foarte recentă a instanței, care a
avut loc în Spania, pentru cinci FVaTdPpES.

și mecanismele prin care determină statele membre să își asume responsabilitatea de a examina o cerere
de protecție internațională, depusă într-unul din statele membre, de către un cetățean al unei țări terțe
sau de către un apatrid. De asemenea, articolul 17 alin. 1 prevede: “Prin derogare de la articolul 3 alineatul
(1), fiecare stat membru poate decide examinarea unei cereri de protecție internațională depusă la acesta
de către un cetățean al unei țări terțe sau un apatrid, chiar dacă această examinare nu îi revine, în
conformitate cu criteriile stabilite în prezentul regulament. “
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4. LUCRÂND PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A
FVATPPES
Integrarea socio-profesională a FVaTdPpES este un proces în două etape, pe care îl
vom detalia în această secțiune, alături de principalele elemente de consolidat pentru
atingerea obiectivului.

4.1. ETAPA 1. REABILITAREA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ - DUPĂ IDENTIFICARE,
ÎNAINTE DE INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ
După cum s-a menționat deja, faza 1 este asociată cu serviciile de asistență dedicate
FVaTdPpES, în urma procesului de detectare57 și identificare.
Este important de reținut că partenerii din cadrul proiectului Building Choices sunt foarte
diferiți în ceea ce privește relația cu FVaTdPpES provenind din țări terțe. Spania este o
țară de destinație, Republica Cehă este în principal o țară de tranzit iar România nu are
înregistrări de cazuri ale FVaTdPpES din țări terțe. Cu toate acestea, Republica Cehă și
România sunt țări sursă pentru FVaTdPpES.68
Prin urmare, Modelul a fost construit ținând cont atât de experiența de lucru a țărilor cu
FVaTdPpES din țări terțe, cât și din România și Republica Cehă. De fapt:
• serviciile românești se adresează în principal româncelor
• serviciile de asistență din Republica Cehă sunt specializate în susținerea femeilor
victime ale violenței, dar nu specific, în abordarea nevoilor speciale ale FVaTdPpES.
• serviciile spaniole au experiență în oferirea de asistență specifică FVaTdPpES din
Spania, din țările terțe sau alte țări membre ale Uniunii Europene.
Acțiunile întreprinse pe durata primei etape trebuie orientate spre reabilitarea femeilor,
prin intermediul unui traseu personalizat de integrare socio-profesională, convenit cu
fiecare femeie în parte. Acest traseu ar trebui conceput în conformitate cu elementele
cheie la nivel strategic propuse de Model și ar trebui să includă:
7
Detectarea cazurilor poate fi realizată atât de poliție cât și de ONG-uri însă identificarea propriuzisă se poate face doar de către organele competente: poliție sau instituții ce aparțin de Ministerul de
interne al fiecărei țări de destinație sau tranzit.
8
Pentru mai multe informații, vezi resursa Building Choices din pachetul de lucru nr.1 “Analiza
modelelor de intervenție pentru femeile victime ale traficului de exploatare sexuală”.
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•

Cazarea.
O locuința care să poată garanta siguranța este o condiție esențială pentru ca
femeile să poată părăsi/scăpa din rețeaua de traficare și să aibă șansa de a
trece printr-o perioadă de reflecție pentru recuperare. Networkingul de calitate,
protocoalele și comunicarea între adăposturile de urgență și adăposturile de tip
rezidențial sunt o necesitate.

• Consultanța juridică și monitorizarea situației legale.
Accesul la permisul de ședere și de muncă este un proces complex pentru
FVaTdPpES. Așa cum am menționat deja, nu numai că au avut de a face cu legi de
imigrare în fiecare țară UE, dar trebuie să înfrunte și situația lipsei unei dovezi a
identității lor reale. Consilierea juridică va contribui la simplificarea procedurilor
în vederea obținerii permiselor de ședere și de muncă. Aceasta ar trebui să fie
specializată atât în legislația UE, cât și în legislația națională privind imigrația
și azilul, deoarece sunt cazuri în care victimelor li s-ar putea acorda statutul de
solicitant de azil sau protecție subsidiară.79
• Consilierea
Consilierea socială și psihologică le va ajuta pe femei să poată face tranziția
de la stilul de viață pe care au trăit-o în rețeaua de trafic (trează în timpul
nopții, contact social doar cu alte femei și membri din rețeaua de trafic, fără
acces la învățarea limbii și descoperirea culturii țării gazdă) spre o viață liberă și
autonomă.
Sprijinul social va consta în învățarea unor deprinderi sociale elementare: de la dobândirea
unor noi rutine zilnice, la capacitatea de a dormi pe timpul nopții, de la a-și însuși noi
obiceiuri privind sănătatea și igiena, la organizarea unui buget care să pună pe primul loc
nevoile de bază.
Consilierea psihologică va completa aspectele sociale și va ajuta femeile să se recupereze
în urma traumelor și să treacă cu bine prin etapa simptomelor și efectelor post-traumatice
care ar putea apărea odată ce simt că sunt într-un mediu sigur. Suportul psihologic ar
putea, de asemenea, să le ajute să reconstruiască încrederea în sine și în alți oameni.
Modelul sugerează că este rolul serviciilor specializate să conducă această sarcină.

9
Acest fapt a fost raportat de avocații de la Primăria orașului Madrid, din cadrul departamentului
pentru victimele exploatării sexuale, în legătură cu mai multe FVaTdPpES care au fost detectate fie de
acest serviciu, fie de alte servicii existente în regiunea Madridului.
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Femeile ar trebui să poată conta pe ajutorul personalului instruit pe baza elementelor
cheie la nivel strategic și operațional. Personalul aparține unui profil specific și este
capabil să vorbească în limba maternă a femeilor cât se poate de mult.
• Training I.
Această primă etapă a formării va include, cel puțin, următoarele teme:
a) Alfabetizare
Alfabetizarea (abilități de citire și scriere) ar trebui să aibă loc concomitent cu
predarea unei limbi străine (acolo unde este necesar.)
b) Abilități utile pentru viață (“Soft Skills”)
Adaptarea la o nouă rutină zilnică, îngrijirea sănătății și igiena, interacționarea
cu profesioniștii din programele de asistență sau cu alte femei din adăpostul
securizat, participarea la activități pentru timpul liber, învățarea unor noi
modalități de a se îngriji și de a avea grijă de proprii copii etc. fac parte din
posibilele abilități noi pe care femeile și le pot însuși. Este nevoie să se folosească
metode diverse pentru a reconstrui încredere și a forma noi abilități; se pot
folosi inclusiv jocuri, sesiuni de coaching, activități de grup și individuale etc.
c) Economia domestică și finanțele.
Această abilitate utilă în viață va fi abordată în mod specific și aprofundat atât
în Etapa 1, cât și în Etapa 2. Femeile vor dezvolta, prin urmare, cunoștințele
necesare cu privire la prețuri, ce să cheltuiască, de ce, unde și cum etc. Ele vor
putea gestiona propriul buget în funcție de priorități, pentru a putea satisface, în
primul rând, nevoile de bază (alimentația, apa, adăpostul, sănătatea etc.). Este
important să lucrăm la aceste abilități, deoarece femeile ar putea întâmpina
dificultăți în stabilirea priorităților și ar putea avea așteptări nerealiste privind
salariile și costurile necesare traiului.
Metodologia de formare ar trebui, de asemenea, adaptată grupului țintă, în această etapă
a traseului810 socio-profesional. Modelul, prin urmare, sugerează să se lucreze pe baza
unei metodologii adaptate, bazate pe criterii strategice. Interculturalitatea va fi crucială.
Alte două aspecte sunt, de asemenea, considerate minim necesare pentru obținerea unei
bune performanțe a Modelului atât în faza 1, cât și în faza 2:
10
Majoritatea FVaTdPpES nu cunosc limba țării de destinație. O parte dintre ele au, de asemenea,
probleme la citire și scriere în limba natală.Cursurile de limbă ad-hoc ar putea să nu dea rezultate.
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U N M AN AG ER
D E C AZ

Acest rol ar contribui la realizarea de follow up
continuu și centralizat, pe parcursul traseului socioprofesional realizat de fiecare femeie în parte. Este
un rol important atunci când serviciile de asistență
sunt dezvoltate de aceeași entitate și, chiar și mai
important, atunci când sunt implementate de entități
diferite. El ar putea acționa ca un punct focal, fiind
contactul cu ofițerii de poliție, profesioniștii din
domeniul sănătății și educației ( atât pentru femeie,
cât și pentru copiii ei, dacă este cazul) și, în etapa
a doua, pentru consultanții de ocupare a forței de
muncă, mediatori (vezi mai multe detalii în Ghid)
dar și angajatori.
În cele din urmă, în ceea ce privește transnaționalitatea
traficului de persoane, managerul de caz ar putea
fi punctul de legătura în situațiile în care femeile
au copii și rude dependente, în țările de origine. El
poate vedea dacă este posibil să fie aduși în țara
gazdă sau să îi contacteze dacă este necesar.
Referitor la problemele transnaționale, autoritățile
române au experiență în cazurile de repatriere ale
femeilor românce traficate în țările UE.
Protocoale care să creeze o legătură între
profesioniștii din țara de destinație, cu cei din țara
de origine ar putea fi adaptate pentru a permite o
activitate permanentă între aceștia, cu scopul de a
ajuta la rezolvarea problemelor transnaționale cum
ar fi: identificarea și documentarea, crearea unei
situații sigure pentru copiii și rudele femeilor, în
cazul în care acestea trec prin procesul penal, etc.
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U N M AN AG ER
DE CAZ

Managerul de caz trebuie să fie instruit pentru a-și
putea duce la îndeplinire rolul. El / ea ar putea, de
asemenea, îndeplini rolul de coordonator al unei
echipe multidisciplinare sau să facă parte dintr-o
echipă, având un dublu rol: manager de caz - avocat,
manager de caz - asistent social, manager de caz psiholog etc., în funcție de structurile de asistență
din fiecare țară.
Activitatea desfășurată în cadrul experienței
pilot Building Choices a mers mână în mână cu
departamentul de angajare al Centrului Concepción
Arenal din Primăria Madridului. Acesta a asigurat în
permanență dialogul și activitatea comună dintre
coordonatorul experienței pilot și tehnicianul de
ocupare a forței de muncă al Centrului (în calitate
de manager de caz).

O ECHIPĂ
M U LT I DI SC IPL IN AR Ă

O echipă multidisciplinară instruită folosindu-se
elementele-cheie de la nivelul strategic al Modelului.
Modelul sugerează că toți profesioniștii, care se
ocupă de aspecte diferite din cadrul serviciilor
de asistență, lucrează ca o echipă. Acest lucru se
întâmplă de obicei mai ușor dacă aparțin aceleiași
instituții. Acesta este motivul pentru care echipa
ar trebui să aibă un coordonator, cu rol de “coach”
pentru echipă.
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4.2. ETAPA 2 - FAZA INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE: ELEMENTE-CHEIE
ALE SESIUNILOR DE FORMARE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ ȘI
CÂȘTIGAREA AUTONOMIEI
După faza de recuperare (perioada de reflecție), putem începe să ne gândim la integrarea
socio-profesională.
În acest stadiu, Modelul prevede ca aspectele legale, legate de permisul de ședere și de
muncă, să fie rezolvate sau aproape rezolvate.
Piața muncii
•
•
•

Plan de integrare
socio-profesională
•
•
Perioadă de
reflecție

Intermediere în muncă
Încorporare
Servicii pentru menținerea
locului de muncă
Evaluarea
profilului de
angajare

Plan de acțiune
Follow up

Diagnostic de
angajare

Imaginea 3: Pași spre
integrarea socio-profesională
a FVaTdPpES

Conform experienței partenerilor Building Choices, Modelul abordează dificultăți
comune întâlnite de FVaTdPpES pe parcursul traseului profesional. El își propune să
ofere idei și soluții la aceste probleme.
Experiența Primăriei din Madrid este luată în considerare, cu atât mai mult, datorită
faptului că are o vastă experiență în lucrul pe baza unui model holistic adresat în
special FVaTdPpES și care include, atât o etapă de integrare socială, cât și de integrare
profesională.
Această fază de integrare socio-profesională cuprinde următorii pași, descriși mai pe larg
în Ghid:

30

a) PASUL 1: Diagnosticul de angajare
Conversația inițială între o femeie și un consilier pentru ocuparea forței de muncă, cu
scopul de a colecta informații despre experiența personală, familială și profesională a
acesteia. De asemenea, acest interviu se poate dovedi util și în vederea intervențiilor
de sprijin din cadrul integrării profesionale.
b) PASUL 2: Planul de integrare socială
Presupune crearea unui itinerariu complex și personalizat pentru integrare socioprofesională, care cuprinde o gamă largă de servicii și proceduri. Acesta ar trebui să
îndeplinească următoarele caracteristici:
• Este personalizat și adaptat la nevoile fiecărei femei.
• Motivează și promovează dezvoltarea abilităților și competențelor.
• Desfășoară un proces specific, cu un început și un sfârșit, obiective clare, pași și
rezultate. Abordare graduală.
• Este flexibil.
• Urmărește și evaluează îndeplinirea obiectivelor și a procedurilor, pe care le poate
reformula, dacă este necesar.
c) PASUL 3: Evaluarea profilului de angajare
Cuprinde îmbunătățirea abilităților personale, sociale, profesionale și orientarea
pe piața forței de muncă. Acest set de acțiuni implică pătrunderea femeilor în
lumea muncii și a formării profesionale, evidențiind aspectele pozitive și lucrând
la îmbunătățirea competențelor cheie sau obiceiurilor socio-profesionale utile la
angajare, dezvoltând abilități antreprenoriale și oferind informații specifice.
d) PASUL 4: Intermedierea în muncă, încorporarea, servicii de menținere a
locurilor de muncă
Implică integrarea femeilor pe piața forței de muncă, prin adaptarea ofertei, pentru
a satisface cererea întreprinderilor. Se realizează follow up individual cu fiecare
femeie, angajată recent. Femeile care profită la maxim de ceea ce această etapă
poate oferi, sunt acelea pregătite să înceapă munca, cele care caută un loc de muncă
în mod activ sau cele care își construiesc propria idee de afacere.
Modelul Building Choices se folosește, de asemenea, de experiența Charitas Praga în
ceea ce privește tehnicile utilizate: motivarea prin muncă, cu o atitudine de la egal
la egal și sesiunile de coaching pentru reclădirea autonomiei. S-a ținut cont și de
experiența eLiberare și ANITP, în privința identificării abilităților femeilor.
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4.2.1 Nevoi specifice ale FVaTdPpES
FVaTdPpES au nevoi specifice care trebuie luate în considerare atunci când se îndreaptă
spre integrarea socio-profesională. Aceste nevoi sunt legate de experiența de exploatare
anterioară și de pașii prin care sunt nevoite să treacă în procesul de vindecare. Este
nevoie de o abordare centrată pe traumă atunci când se ia în considerare angajarea. Prin
urmare, asigurarea unui loc de muncă trebuie să meargă în paralel cu anumite servicii și
acțiuni de susținere a procesului:
a) Program flexibil și resurse flexibile
Serviciile de asistență din faza 2 pot varia de la o femeie la alta. Flexibilitatea serviciilor
de muncă și de mediere este importantă pentru o integrare socio-profesională de
succes a FVaTdPpES. Trebuie să se ia în considerare optimizarea tuturor resurselor
limitate de care dispun actorii implicați. Networking-ul și colaborarea sunt cheia
pentru obținerea de suficiente resurse, pentru procesele pe termen mediu și lung.
b) Ce tip de loc de muncă și unde?
FVaTdPpES sunt expuse riscului de retraficare. Trebuie luată în considerare posibilitatea
de relocare dintr-un sat/oraș în altul. Deoarece nu este o sarcină ușor de realizat,
s-ar putea alege locuri de muncă mai puțin vizibile sau expuse publicului larg, cum ar
fi munca la domiciliu.
Întrebările pe care trebuie să le punem odată cu accesul la un loc de muncă/ sau la
crearea acestuia sunt:
• Este locul de muncă un mediu primitor și sigur?
• Oferă locul de muncă stabilitate pe termen lung?
c) Cazare
Etapa 2 constituie un moment dificil pentru femei. Ele au trecut prin faza de recuperare
și trebuie să înceapă să se pregătească, de acum, pentru autonomie. După terminarea
perioadei dintr-o casă protejată, cazarea pentru FVaTdPpES nu mai este asigurată.
Modelul încurajează gândirea la modalități prin care s-ar putea construi o politică
locală care să faciliteze accesul la cazare pentru femei și copiii acestora, până la
finalizarea fazei a doua. Cazarea ar putea fi oferită de ONG-uri sau de administrația
publică.911
11
Acesta este cazul proiectului “Ellas lo Bordan”, https://www.ellaslobordan.es/, din orașul Madrid.
Este un proiect holistic care ar putea fi transferabil, deoarece include elementele necesare pentru cazare,
formare, angajare. Acest lucru este posibil datorită finanțării publice și private, și datorită generării de
venituri prin vânzarea de textile confecționate de femei.
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d) Confidențialitatea.
Medierea în muncă pentru FVaTdPpES trebuie să garanteze confidențialitatea cu privire
la situația lor. Statutul legal (de exemplu, în calitate de beneficiari ai unei protecții
subsidiare), faptul că acestea fac parte dintr-un grup vulnerabil al populației sau
faptul că angajatorii pot beneficia de reduceri ale taxelor atunci când le angajează,
trebuie să rămână informații confidențiale.
e) Consiliere.
Două tipuri de consiliere vor fi folosite pe parcursul procesului de căutare a unui loc
de muncă și de păstrare a acestuia.
• Consilierea ca terapie. Procesul de vindecare al FVaTdPpES este gradual. El are
loc în acele momente când stabilitatea și siguranța sunt oferite, tot atunci ar
putea să apară unele căderi nervoase sau unele simptome post-traumatice.
Este important să includem în cadrul Modelului și aceste circumstanțe specifice
pe care va trebui să le abordăm. Aceste împrejurări ar putea duce la respingerea
femeilor din cauza unei neînțelegeri a contextului sau a situației lor. Pe lângă
aspectele legale privind legislația muncii și a sănătății din fiecare țară, Modelul
sugerează că autoritățile locale și ONG-urile ar trebui să includă servicii de
consiliere pentru FVaTdPpES, în timpul procesului de păstrare a unui loc de muncă
și de obținere a autonomiei.
• Consiliere profesională “la pas” Acest profil profesional este considerat un
susținător cheie al FVaTdPpES, în timpul asigurării locurilor de muncă și chiar
după. Experiența pilot a confirmat importanța acestui profil profesional pentru
însoțirea femeilor pe parcursul întregului proces sau, într-o primă etapă, pentru
stabilirea legăturilor dintre acestea și diferite servicii sau profesioniști (cu alți
antreprenori sau freelanceri, cu întreprinderi sociale sau cooperative, sau servicii
de plasare a forței de muncă unde și-ar putea continua formarea).
• Consilierul joacă, de asemenea, un rol important în a ajuta fiecare femeie să se
obișnuiască cu piața muncii și cu respectivul loc de muncă la care a obținut un
post: să se obișnuiască cu obiceiurile culturale și sociale de la locul de muncă,
să interacționeze cu alți angajați, cu manageri, clienți și furnizori de servicii,
să îmbunătățească o sarcină sau alta, o abilitate sau alta și să poată gestiona
dificultățile și problemele care ar putea apărea în viața de zi cu zi.
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• “Consilierul de muncă” ar trebui să fie conștient de evoluția FVaTdPpES de la
identificare până la punctul în care reintegrarea este în curs de desfășurare
(raportată de managerul de caz și deja sistematizată din Etapa 1). Șabloanele
care măsoară progresul înregistrat în timpul fazei 2, ar trebui să fie completate și
păstrate de consilierul muncii. Ar trebui să se construiască un model de acțiune
ținându-se cont de nevoile individuale ale fiecărei femei. Asistența trebuie, de
asemenea, focusată pe orientarea profesională, pe asigurarea documentelor
necesare pentru ocuparea forței de muncă și, într-o primă fază, identificarea
actorilor publici și privați relevanți care ar putea juca un rol în procesul de
angajare.
f) Muncă, training și viață de familie
Multe FVaTdPpES au copii în îngrijire, iar nevoile lor trebuie luate, de asemenea,
în considerare atunci când se caută un loc de muncă securizat. Informațiile privind
drepturile legate de echilibrul dintre viața profesională și de familie, accesul gratuit
în grădinițele publice și alte servicii comunitare, ar trebui să fie împărtășite femeilor.
Consilierul de muncă sau alt asistent social ar trebui să ajute femeile în această
parte a traseului profesional. De asemenea, facilitarea accesului la grădiniță, școală
sau medici și a comunicării dintre femei și autorități, ar trebui să fie inclusă. De
asemenea, se recomandă includerea serviciilor specifice pentru îngrijirea copiilor pe
parcursul sesiunilor de formare sau de consiliere la care participă femeile.
g) Dezvoltarea și menținerea rețelelor de sprijin social.
Activitățile de promovare a rețelelor de sprijin social pentru FVaTdPpES ar trebui să
se desfășoare în paralel cu procesul de integrare socio-profesională. Grupurile sociale
oferă servicii cum ar fi vizite la muzeu, acces la concerte, ateliere de lucru pentru
a se strânge laolalta cu alte femei și pentru a desfășura activități recreative etc.
Este un prim pas pentru crearea unei rețele de persoane care, cu timpul, s-ar putea
împrieteni.
h) Sprijin financiar sau burse pentru urmarea cursurilor.
Sprijinul financiar este o cerință esențială pentru participarea FVaTdPpES la sesiunile
de instruire și consiliere. Acesta este necesar cel puțin pentru transport. Dificultățile
economice cu care se confruntă femeile ar putea fi un obstacol în calea continuării
procesului de formare sau de consiliere. În urma experienței pilot și a lecțiilor
învățate, s-a constatat că acest tip de ajutoare reprezintă un stimulent necesar.
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4.2.2. Aspecte de luat în considerare în activitățile de training și consiliere
Există cel puțin cinci aspecte importante care trebuie luate în considerare în pregătirea
activităților de instruire și consiliere care vizează FVaTdPpES. Acestea sunt enumerate
mai jos drept reguli generale propuse de model și validate în experiența pilot.
a) Cerințele metodologice esențiale pentru instruirea FVaTdPpES
Următoarele cerințe metodologice pentru instruirea femeilor au fost definite și
testate în cadrul experienței pilot:
• Metodologie de învățare experimentală. Învățarea prin practică presupune un
mediu plăcut în care se desfășoară instruirea și învațare inductivă.
• Metodologie socio-emoțională. Împreună cu cele de mai sus, această metodologie
ajută femeile să-și descopere capacitatea de reziliență, abilitarea și creativitatea.
Astfel că: se lucrează de la egal la egal; dintr-o perspectivă feministă și de
împuternicire; se are în vedere motivarea femeilor la implicare și la identificarea
propriilor abilități; crearea unui mediu sigur și atent la nevoile femeilor, unde să
își poată exprima liber emoțiile și gândurile.
• Programe de formare și consiliere pe termen lung. Rezultatele experienței pilot
arată că timpul este un factor-cheie într-un proces de formare și consiliere de
succes. De aceea trebuie luate în considerare ritmurile diferite ale FVaTdPpES.
Aceste femei necesită de obicei mai mult timp pentru a se simți confortabil să se
angajeze, în urma instruirii și consilierii primite. În plus, ar trebui să se păstreze și
timp în care pur și simplu să se “stea împreună”, timp pentru a învăța puțin câte
puțin sau timp pentru a învăța prin tehnici precum dansul sau relaxarea.
• Acordarea unei atenții deosebite la evenimentul de finalizare al trainingului:
pregătirea unei ceremonii de acordare a diplomei. În cadrul procesului este
importantă asocierea acestui eveniment de încheiere cu un sentiment festiv și
de valoare. Toți facilitatorii vor lua parte la sărbătoare alături de femei și vor
contribui la recunoașterea meritelor și la motivarea personală; În acest cadru,
femeile vor primi o diplomă pentru performanță.
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b) Validarea calificării și a educației
Calificarea academică este de obicei o provocare majoră pentru orice străin, indiferent
de țara în care se află. În cazul Uniunii Europene, cetățenii țărilor terțe întâmpina
dificultăți și mai mari, comparativ cu cetățenii UE. Recunoașterea studiilor este un
proces îngreunat de proceduri administrative și de diferențele dintre țări, în ceea ce
privește programul de studii. Acesta este și cazul FVaTdPpES.
Situația diplomelor academice, faptul că de multe ori nu le au la ele sau că obținerea
acestora se dovedește o raritate, complică și mai mult cazul. Așadar, nu este
surprinzător faptul că FVaTdPpES au manifestat un interest prioritar, în cadrul formării
profesionale, față de posibilitatea obținerii unor certificări și calificări, oferite în
urma participării la traininguri. Nu numai că învață o nouă profesie sau o revalidează
pe cea pe care o au deja, dar obțin acces și la calificarea academică necesară pentru
un loc de muncă în sectorul dorit.
Este important să avem în vedere aceste dificultăți atunci când avem de-a face cu
o FVaTdPpES cu diplomă universitară. Aceste femei accesează, de obicei, trasee de
formare care nu se potrivesc cu studiile universitare și, prin urmare, nici cunoștințele
lor nu vor putea fi fructificate. Cursurile de formare vocațională și profesională sunt de
obicei oferite tuturor FVaTdPpES, în funcție de cererea de pe piață și în detrimentul
pregătirii academice a femeii. Chiar și în cazul în care diagnosticul a fost făcut,
instruirea profesională este deja stabilită.
Acestea sunt motivele pentru care Modelul sugerează o potrivire între analiza
nivelului academic și propunerea unui traseul de formare profesională, pentru fiecare
FVaTdPpES în parte:
În acest context, în cazul în care calificarea academică ar putea fi recunoscută,
trebuie întreprinse acțiuni specifice de advocacy cu autoritățile competente.
Trebuie conceput un traseu personalizat și flexibil, potrivit cu competențele și
calificările femeilor.
Este, de asemenea, important să reținem faptul că recunoașterea studiilor este
un proces ce ia mult timp. Diferențele de program de studii dintre țări, pot duce
la nevoia de a da o serie de examene de echivalare, pentru validarea calificărilor.
Abilitățile de comunicare în limba țării gazdă trebuie să fie deja însușite la momentul
susținerii acestor examene.
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c) Îmbunătățirea aptitudinilor personale și profesionale: lecții-cheie și instruire
Modelul se centrează pe femeie, pe competențele și interesele ei, în încercarea
de a-i personaliza traseul profesional cât mai mult posibil. Conectarea motivației
și a competențelor profesionale cu oportunitățile de angajare și de afaceri, va fi un
element cheie pe care Modelul va putea construi mai departe.
Este o mare diferență între FVaTdPpES din punct de vedere al educației, etniei,
orientării politice, culturii și religiei; Modelul trebuie să poată aborda toate aceste
identități. O analiză care să cuprindă categoriile de gen, de intersecționalitate și
de interculturalitate va permite profesioniștilor să ofere tuturor acestor femei, cu o
experiență comună în a fi traficate și abuzate, servicii mai bine adaptate nevoilor lor,
pentru a le ajuta pe drumul spre o viață autonomă.
Lecțiile cheie pentru angajare ar putea fi:
• conducerea unei mașini sau vorbirea unei limbi străine, competențe transversale
sau “soft skills”, ar putea fi utile și necesare pentru multe tipuri de locuri de
muncă.
• “Soft skills” sunt abilități de relaționare și de adaptare la context, ele se obțin
prin diferite experiențe de lucru și de viață. Acestea ar putea fi solicitate în cadrul
diferitelor tipuri de muncă.
Modelul va pune accentul pe detectarea acestor “soft skills”. FVaTdPpES trebuie să
fie conștientizate asupra competențelor pe care le dețin deja și asupra celor pe care
vor trebui să le dobândească, pentru a-și găsi un loc de muncă și, de asemenea, să
înceapă pregătirea abilităților specifice necesare pentru un anumit loc de muncă.
d) Nevoi educaționale de bază
Lecțiile cheie pe care FVaTdPpES trebuie să le dobândească în procesul de training.
• Alfabetizare
Aceste abilități ar trebui să fi fost deja lucrate, cel puțin la nivel elementar, în faza
1. Ambele sunt fundamentale pentru ca femeile să poată realiza o integrare socioprofesională “de calitate”. Prin urmare, Modelul include nevoia de alfabetizare,
lucru care nu era întotdeauna valabil în abordările anterioare. Pe baza experienței
pilot, pentru alfabetizare, se recomandă:
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• Femeile pot învăța să scrie și să citească mai ușor dacă acest lucru se face,
mai întâi, în limba lor maternă sau într-o altă limbă pe care o înțeleg, precum
engleza sau franceza. 12 10
• Următorul pas va fi învățarea scrisului și cititului în limba țării de destinație,
pentru început, fraze și cuvinte elementare. Apoi se va trece la lecțiile de
limbă propriu-zise.
La început, se va efectua un test pentru toate femeile, cu scopul de a identifica
nivelurile diferite de cunoaștere, ca parte a construirii traseului personal. Aceste
lecții vor fi concepute astfel încât:
• Alfabetizarea are loc înainte de formare sau este o parte a formării.
• Dacă este necesar, alfabetizarea în limba țării de destinație poate fi reluată.
• Metodologia utilizată se bazează pe elementele cheie ale Modelului: va fi
sensibilă la gen, intersecționalitate și interculturalitate. Aceasta înseamnă că
formatorii vor avea, de asemenea, abilitățile/instruirea anterioară necesară
pentru a putea preda aceste elemente-cheie și această metodologie.
• De asemenea, se face distincția între femeile care nu cunosc limba țării
de destinație sau o cunosc la un nivel elementar și cele care au o bună
cunoaștere, dar, poate, întâmpină greutăți în legătură cu aplicarea pentru
un loc de muncă, de exemplu, nu știu să pregătească un CV sau să treacă un
interviu.
• Soft skills.
Aceste abilități ar putea fi utile atât la nivel personal, cât și profesional, și pot
duce la capacitarea femeilor și la accesarea oportunităților de muncă, educație
și instruire.
Abilitățile ar putea fi puse la lucru prin diferite tehnici, cum ar fi coaching-ul
și mentorarea. Sugestia Building Choices, testată pe durata experienței pilot,
este aceea de a pregăti sesiuni de instruire dedicate femeilor, cu scopul de a-și
descoperi abilitățile personale, din perspectivă feministă.
Prin ateliere diferite, femeile vor descoperi sau re-descoperi capacitatea de a fi
lider, de a rezolva probleme și de a se descoperi. Alături de diferitele teste propuse
de partenerii români, pentru a identifica abilitățile femeilor, aceste ateliere sunt
un instrument puternic de capacitare al femeilor (un instrument care să le permită
să vadă și să creadă în capacitățile individuale, cât și în cele de grup).

12
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În cazul femeilor nigeriene, limba predată va fi engleza, deși limba maternă este diferită.

• Abilități economice și financiare.
În timpul fazei 1 tema financiară a fost abordată. În faza 2, învățarea competențelor
economice și financiare sunt legate de angajare, de piața forței de muncă și de
antreprenoriat.
• Piața muncii.
FVaTdP ar putea avea așteptări nerealiste legate de salariile medii și ar putea
să nu-și cunoască drepturile și îndatoririle. (principii ale echilibrului dintre viața
persoană și cea profesională, economisire și plată a datoriilor, angajamente de
muncă, etc.) Rețelele de trafic de persoane au izolat femeile ca ele să nu-și
conștientizeze drepturile și obligațiile de muncă, fapt care ar putea conduce
la reexploatare, la lipsa unor norme de comportament sau la lipsa înțelegerii
responsabilității de muncă, conform culturii din țara de destinație.
• Activitatea independentă, cooperativele și antreprenoriatul.
Experiența pilot a demonstrat că FVaTdP au abilități antreprenoriale.
Antreprenoriatul le este familiar indiferent de problemele culturale sau țara
de origine. Building Choices sugerează necesitatea includerii, în cadrul fazei a
doua, ca parte a traseului profesional, ateliere de antreprenoriat. Acestea ar
putea permite femeilor să creeze sau să se gândească la crearea unei activități
independente sau a unei cooperative.
Atelierul va include identificarea abilităților femeilor, pentru a-și dezvolta o
afacere pe cont propriu sau cu alți parteneri și identificarea unei legături între
domeniul de interes și oportunitățile economice de afaceri. (Vezi subcapitolul
4.2.4. Nevoi specifice).
În orice caz, va fi nevoie de cel puțin doi ani pentru ca un proiect antreprenorial
colectiv să devină viabil și să poate fi considerat potențial reușit în cadrul unei
experiențe pilot. Banii investiți în faza incipientă a proiectului sunt un sprijin
public și o cerință obligatorie.
• Permis de conducere.
Un permis auto oferă o libertate mai mare de mișcare și acces la anumite ocupații.
Acest lucru a fost solicitat de FVaTdPpES care au participat la atelierele de lucru
și interviurile Building Choices din Pachetul de lucru nr.2. Pentru aceasta va fi
nevoie de un permis de ședere, de cunoștințe ale legislației auto și de abilități
obținute în cadrul lecțiilor practice de condus. În cazul în care femeia are deja
un permis auto, eliberat în străinătate, acesta trebuie recunoscut de țara de
destinație.
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•

Despre formarea pentru locuri de muncă specifice.
Modelul va documenta, de asemenea, instruirile pentru profesii care nu se
adresează, de obicei, femeilor aflate în situații vulnerabile. Cele folosite în mod
uzual, tind să producă inegalitate de gen și oferă salarii mici (deci, dificultăți în
atingerea unei autonomii financiare).
Acestea cuprind: munca în case private, hoteluri, companii, etc.; locurile de
muncă în îngrijirea copiilor și bătrânilor, etc.13 11
Ar trebui luată în considerare monitorizarea acestei experiențe și crearea altora
asemenea, care să permită femeilor să acceseze locuri de muncă cu salarii bune.
Modelul este inspirat, de asemenea, de “Project Oi”, o inițiativă a Asociației
eLiberare, din România, care promovează abilitățile antreprenoriale și atingerea
unei autonomii financiare pentru FVaTdPpES, prin creare și vânzare de obiecte
făcute manual, obținute prin tehnici de croșetare/tricotare.

4.2.3 Servicii de consiliere și intermediere în orientarea pe piața muncii
Modelul propune servicii de consiliere și de intermediere în orientarea pe piața muncii,
având prioritate activitățile independente și activitățile independente colective.
a) Explorând diferite opțiuni de angajare
Modelul sugerează să lucrăm cu diferite posibilități de integrare socio-profesională.
Întrucât scopul este personalizarea și adaptarea planului de integrare pentru fiecare
femeie, am putea lua în considerare o varietate de opțiuni.
Având în vedere provocările specifice cu care se confruntă FVaTdPpES, Modelul
încurajează accesarea de noi opțiuni, diferite de piața obișnuită a muncii. De
asemenea, este posibil ca angajarea obișnuită să nu fie considerată cea mai potrivită,
cel puțin într-o primă etapă. S-ar putea să nu fie niciodată o variantă viabilă, în
funcție de situația fiecărei femei.

13
În România, se oferă cursuri de calificare în domenii precum: manichiură-pedichiură; coafură, posturi
de bucătar/chelner, vânzător comercial, operator calculator-nivel începător sau mecanic auto. În Republica
Cehă, femeile pot participa la cursuri de calificare în: masaj, manichiură-pedichiură, administrație,
contabilitate și lucrul cu calculatorul. În Spania, femeile pot accesa cursuri de formare în logistică, gătit
etc. Un caz aparte este cel al Conceptión Arenal, Spania (serviciu din cadrul Primăriei Madrid, special
destinat femeilor victime ale exploatării sexuale) care oferă instruire în activități de depozitare.
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Mai mult decât atât, un plan strategic de lucru pe termen lung sau un traseu profesional
trebuie să fie realizat în paralel cu celelalte acțiuni legate de actorii obișnuiți ai pieței
forței de muncă. Acest lucru implică creșterea gradului de sensibilizare cu privire la
barierele care împiedică accesul FVaTdPpES la posturi normale pe piața forței de
muncă și combaterea discriminării de gen, rasă sau alte tipuri de discriminare pe care
le vor înfrunta, ulterior, în cadrul acestui scenariu.
Între timp, se propun alternative. Ele ar putea deveni opțiuni pe termen lung sau
pe termen scurt și mediu, în funcție de circumstanțele fiecărei femei și de evoluția
pieței muncii. Modelul se referă la întreprinderile sociale, freelancing, cooperative și
antreprenoriat, în special în cadrul economiei sociale și de solidaritate (de aici încolo
SSE)1412.
Așa cum am menționat mai înainte, nevoile specifice ale FVaTdPpES, atunci când
intră pe piața forței de muncă, ar putea include, ca o caracteristică comună, lipsa
unei foarte bune cunoștințe a limbii sau a riscului de a fi retraficată, dacă este găsită
de rețelele de trafic. Prin urmare, toate aceste aspecte ar trebui să fie luate în
considerare atunci când femeile se gândesc să aplice pentru un loc de muncă.
b) O scurtă descriere a diferitelor opțiuni de angajare
Nu numai explorarea oportunităților de angajare disponibile pe piața forței de muncă
poate contribui la integrarea profesională a femeilor, ci și reluarea legăturii cu
acestea poate fi de mare ajutor. Posibilele opțiuni de lucru pentru FVaTdPpES sunt
prezentate mai jos:
• Întreprinderi sociale.
Aceste întreprinderi reprezintă structuri economice care oferă acces la locuri
de muncă, într-un mod “protejat”, persoanelor aflate în situații vulnerabile, cu
scopul desfășurării unei activități productive.

14
Economia socială și de solidaritate (SSE) este o abordare economică care caută satisfacția maximă
a nevoilor colective, datorită promovării unei culturi a afacerilor centrate mai degrabă pe oameni decât pe
profit individual. Originea sa pare să fie din Anglia, de la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu începutul
primelor cooperative moderne. Datorită flexibilității și adaptabilității lor, inițiativele economice bazate pe
principiile economiei sociale și de solidaritate s-au dovedit a fi mai rezistente la criza economică, încă de
la crearea lor și până în zilele noastre. Valorile și principiile sale promovează practici economice incluzive,
bazate pe principiile Economiei Sociale și de Solidaritate.
https: //maresmadrid.es/actualidad/economia-social-y-solidaria/;
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios ;
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• Acest tip de întreprinderi sunt de obicei promovate de ONG-uri. În conformitate
cu legea actuală care reglementează întreprinderile sociale din Spania, o
persoană ar putea lucra în aceeași întreprindere de integrare socială timp de
trei ani. Prin urmare, este o opțiune interesantă, pe termen mediu, pentru
FVaTdPpES.
• Prin urmare, crearea de oportunități de angajare într-o “piață protejată a
muncii” este considerată un model de bune practici care trebuie urmat de
întreprinderi. Administrația publică poate să colaboreze cu ele, furnizând
fonduri sau contractând servicii de la acestea.
• Freelancingul.
Această activitate independentă dă posibilitatea unei persoane să își creeze
propria oportunitate de angajare sau unui grup de persoane care depun o muncă
similară (ex. este, de asemenea, cazul Proiectului OI, din România: FVaTdPpES
elaborează obiecte confecționate manual, care vor putea fi achiziționate în
diferite magazine. Această opțiune de angajare ar putea acoperi anumite nevoi
specifice ale FVaTdPpES, în vederea accesului la un loc de muncă.)
• Munca de acasă: un mediu sigur. Uneori, freelancingul permite oamenilor să
lucreze de acasă. În cazul FVaTdPpES aceasta este o opțiune bună pentru a lucra
într-un mediu sigur, prielnic pentru vindecare și de a evita riscul de a fi detectate
de rețeaua de trafic.
• Abilități de dezvoltat. Freelancingul se poate baza pe abilitățile de muncă
anterioare ale fiecărei femei. De asemenea, le-ar putea ajuta să se simtă
încrezătoare să înceapă un nou loc de muncă și să-și îmbunătățească abilitățile
personale și profesionale. În cazul în care nu pot comunica în limba țării gazdă,
iar domeniul de muncă le permite, munca de acasă ar putea fi o soluție sigură,
pentru început.
• Nevoia networkingului între femei.
În cazul Proiectului OI, există modelul unui ONG cu rolul de antreprenor care
conduce proiectul și promovează freelancingul FVaTdPpES. Formula poate să
difere de la o țară la alta, pentru a se potrivi nevoilor locale. Fie dacă această
abilitate este căutată și stimulată de femei, fie dacă ea se desfășoară cu sprijinul
instituțiilor, crearea de rețele va fi esențială pentru îmbunătățirea abilităților
sociale și de muncă ale femeilor. Ea ar trebui să facă parte din orice propunere de
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freelancing. Ideea este să începem să ne gândim la o astfel de opțiune, ca fiind
una bună pentru FVaTdPpES și să o includem în traseele profesionale realizate de
ONG-uri și instituții.
• Networking în cadrul Economiei Sociale și de Solidaritate (ESS).
Economia socială și de solidaritate oferă un mediu bun pentru crearea de
rețele, datorită principiilor care o guvernează: cooperarea între inițiativele
ESS, schimburile comerciale bazate pe valorile egalității, încrederii, coresponsabilității și ale respectului pentru promovarea unei etici a participării,
valorile democrației, pentru promovarea muncii cooperative, sprijinul reciproc și
învățarea din experiența altor oameni sau organizații.1513
• Cooperativele și / sau antreprenoriatul.
Termenul de angajare cooperativă este utilizat atunci când mai mulți oameni se
reunesc și decid să genereze locuri de muncă.
În funcție de legislația fiecărei țări, cooperativele s-ar putea încadra în Economia
Socială și de Solidaritate sau în economia obișnuită. în cadrul Economiei Sociale
și de Solidaritate sau în cadrul economiei obișnuite. În primul caz, ar putea fi o
cooperativă, o asociație sau o firmă. În al doilea caz, va avea un statut juridic
diferit, cum ar fi o societate cu răspundere limitată, o societate anonimă etc.
Această opțiune nu a fost încă explorată de alte modele analizate. Este adevărat
că activitatea cooperativă și antreprenoriatul sunt destul de dificile în majoritatea
țărilor. Așa cum menționează partenerii români ai proiectului, impozitele, taxele
și alte aspecte juridice legate de antreprenoriat scad șansele ca o persoană sau
chiar un grup de persoane, fără experiența unor investiții anterioare să aleagă
această cale. Este necesar, de asemenea, ca persoana să se bucure de competențe
economice și financiare avansate. Este adevărat că multe FVaTdPpES au avut
experiență pe piața neagră din țările lor de origine. Aceasta înseamnă că ele au
experiență antreprenorială și cunoștințele comerciale sau financiare. Chiar dacă
ele sunt elementare, ele constituie o bază care ar putea contribui la crearea de
oportunități de angajare în țările gazdă.

15 https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios.
“Madrid, o oportunitate și o provocare pentru Economia Socială și de Solidaritate”, este un articol care
urmează să fie publicat în numărul de primăvară al revistei Consiliului Municipal al orașului Madrid numită
“Economia municipală”. Articol elaborat de Dinamia S. Coop și Tangente Cooperative Group.
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Angajarea colectivă, în cadrul Economiei Sociale, ar putea fi o modalitate mai bună
pentru femei de a se reuni, de a face alianțe și de a-și păstra locurile de muncă
pe termen lung. Chiar dacă angajarea colectivă în cadrul economiei obișnuite
este, de asemenea, o variantă posibilă, Modelul sugerează generarea de afaceri
în cadrul Economiei Sociale și de Solidaritate.1614Cooperativele și asociațiile sunt
mai rezistente la criza economică și ar putea fi mai flexibile în ceea ce privește
întâmpinarea nevoilor specifice ele FVaTdPpES.
Această paradigmă este, prin urmare, mai potrivită pentru a răspunde la nevoile
specifice ale FVaTdPpES decât cea a pieței obișnuite. Atenția pentru echilibrul
dintre viața profesională și cea de familie, preocuparea pentru accesul la un
mediu de lucru în care respectul, genul, toleranța și drepturile sunt considerate
ca făcând parte din abordarea entităților, oferă o susținere mai bună pentru
FVaTdPpES.
Această paradigma adresează nevoi precum reconcilierea și oferirea unui mediu
“protector” încă de la început.
Bineînțeles că aceste valori se pot regăsi, de asemenea, și în multe entități care
nu aparțin Economiei Sociale și de Solidaritate, dar nu pot fi considerate principii
de bază însușite de entitate și de partenerii sau angajații săi. Participarea la o
experiență colectivă de angajare în cadrul Economiei Sociale ar putea promova,
de asemenea, capacitatea de adaptare, reziliența FVaTdPpES. În timp ce învăță
despre aceste valori ele ar putea constata că este posibil să lucreze în aceste
medii care le pun în practică și le promovează. Ca orice afacere pe cont propriu,
experiențele colective de muncă, trebuie să fie competitive, sub orice statut legal
și abordare economică.
O propunere specifică a Modelului include încurajarea echipelor mixte să se implice
în freelancing și antreprenoriat. Ideea ar fi aceea de a introduce FVaTdPpES, prin
urmarea unui traseu de lucru care să le aducă în contact cu alte femei care își
urmează propriile trasee, cu profiluri complementare, idei de afaceri similare și
interese comune. Multe hub-uri și incubatoare de afaceri sunt gata să primească
aceste echipe mixte, să ofere instrumentele necesare și un cadru pentru a evolua
și a se dezvolta împreună.

16

44

Idem 11

Experiența pilot le-a permis femeilor să exploreze posibilitățile de freelancing și
să-și descopere capacitățile de dezvoltare a propriilor oportunități de angajare.
Dacă ar fi fost mai mult timp pentru această experiență, o inițiativă colectivă
de auto-angajare ar fi fost posibilă. La sfârșitul perioadei de formare din cadrul
experienței pilot, femeile au avut șansa de a afla despre diferite inițiative de
freelancing, prin intermediul mărturiilor altor femei. Acest lucru s-a dovedit a fi
foarte încurajator și apreciat. În plus, femeile au avut șansa de a accesa servicii
adresate inițiativelor de freelancing și lucru în cooperativă, pentru a continua
dezvoltarea ideilor de locuri de muncă elaborate în timpul perioadei de formare.
•

Angajarea obișnuită
Medierea socială este esențială pentru a permite accesul FVaTdPpES pe piața
obișnuită a muncii. Tehnicienii de muncă ar trebui să colaboreze cu angajatorii
în vederea creșterii gradului de conștientizare și sensibilizării acestora, precum
și pentru a găsi locuri de muncă primitoare și sigure. În funcție de legislația UE a
fiecărei țări în parte, internshipurile și perioada de training ar putea fi promovate
ca un prim pas pentru ca femeile să aibă șansa de a cunoaște compania și de a-și
demonstra aptitudinile în vederea unei angajări pe bază de contract de muncă
obișnuit.
Pentru moment, nu sunt înregistrate cazuri de succes privind o integrare socioprofesională a FVaTdPpES.1715 De fapt, dovezile arată că posibilitatea accesului sau
chiar accesul la piața de muncă obișnuită, într-o etapă inițială, nu funcționează
întotdeauna bine. Acesta este motivul pentru care se caută FVaTdPpES care au
trecut prin mai multe traininguri, dar nu au putut găsi un loc de muncă pe termen
lung sau FVaTdPpES care au trecut de la un contract pe termen scurt la altul.1816
Eforturi în acest sens ar trebui făcute atunci când angajarea este fezabilă. Ar
trebui să se țină cont de o serie de indicatori de măsurare pentru a verifica dacă
se poate garanta accesul la locuri de muncă de calitate, pe termen lung. Nu se
exclude riscul de întoarcere la prostituție, pentru asigurarea unei surse de venit
dacă salariul nu poate asigura nevoile individuale sau familiale de bază.1917

17
Potrivit partenerilor Building Choices, nu există informații disponibile în acest sens. De altfel,
numărul acțiunilor specifice de integrare profesională a FVaTdPpES și evaluare a acesteia, este foarte
redus.
18
Unele dintre femeile care au participat la ateliere și interviuri au raportat această situație.
19
FVaTdPpES se confruntă cu nevoia urgență de a avea un venit pentru ele însele, dar și, în multe
cazuri, pentru rudele lor și copiii lor; atât cei care trăiesc în țara gazdă, cât și cei din țara de origine. Este
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Pe de altă parte, Modelul susține eliminarea barierelor în ceea ce privește
angajarea obișnuită, promovând în același timp alte tipuri de angajări. O strategie
bidirecțională (traininguri specializate pe termen scurt și acțiuni de advocacy
pe termen lung, alături de actorii cu roluri cheie în ocuparea forței de muncă)
asigură oportunități de acces la locuri de muncă într-un mediu primitor, care
oferă o oarecare stabilitate și calitate, pentru FVaTdPpES.

4.2.4 Echipa de speciliști pentru training și consiliere
Modelul, susținut de lecțiile învățate din experiența pilot, sugerează că:
Pe de o parte, munca în echipă este un aspect-cheie. Acest lucru se realizează, de obicei,
mai ușor dacă femeile aparțin aceleiași instituții, dar se aplică și altor opțiuni de lucru.
Acesta este motivul pentru care această echipă va avea întotdeauna un coordonator.
Toți membrii echipei cunosc munca depusă de colegii lor, iar întâlnirile de follow up se
desfășoară regulat. De asemenea, este necesară o programare, cu o perspectivă holistică,
care să ofere o legătură între diferitele subiecte tratate în fiecare sesiune de instruire
specifică.
Pe de altă parte, formatorii / facilitatorii / consilierii joacă un rol esențial în acest
proces, având contact direct cu femeile. Caracteristicile profesionale și personale ale
profilului acestora ar trebui să fie următoarele:

o situație foarte dificilă, deoarece există o nevoie presantă de supraviețuire proprie dar și un angajamentul
de a trimite ajutor financiar celor dragi, însoțit de un sentiment de rușine în caz de imposibilitate.
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P R OF E SI O N AL E

Experiență/cunoștințe în:
• Competențele de instruire.
• Feminism și perspectiva de gen, drepturile
omului, femeii și copilului, fenomenul migrației și
interculturalitate.
• Metodologie socio-emoțională.
• Munca într-un mediu multicultural.
• Munca cu femeile, de preferat cu femei vulnerabile,
femei imigrante și/sau cu femei victime ale
violenței de gen.
• Piața muncii, antreprenoriat sau freelancing.
• Cunoștinte de bază ale limbilor vorbite de femei, în
afara limbilor native.

P E R SO NAL E

• O atitudine respectuoasă:
O abordare profesională și personală bazată pe
respect și egalitate.
• Flexibilitate:
Capacitatea de a ajusta și contextualiza sesiunile
de formare și conținutul de învățare, pentru
adaptarea la caracteristicile și nevoile fiecărui grup
de femei.
• Rol de model în ceea ce privește competențele
socio-emoționale. Fiind persoanele care ajută
femeile la dezvoltarea acestor abilități trebuie să
își păstreze credibilitatea prin exemplul personal.
• Muncă în echipă:
Capacitate și dorință de a se implica și de a lucra
ca o echipă.
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P E R SON AL E

• Angajament și sensibilitate față de subiecte
precum capacitatea de angajare a femeilor,
abilitățile și competențele social-emoționale
ale acestora. Ei trebuie să înțeleagă relevanța
muncii lor și impactul pe care îl au asupra vieții
femeilor și a mediului lor.
• Abilități de comunicare, care permit stabilirea
unei legături cu femeile, câștigarea încrederii și
oferirea de feedback adecvat.
• Inventivitate:
Creativitatea unui trainer de a încorpora
eficient competențele în activități, pentru a
menține femeile interesate. A lucra cu resursele
disponibile este esențial pentru acest rol.
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5. ROLUL ACTORILOR IMPLICAȚI ÎN INTEGRAREA SOCIOPROFESIONALĂ A FVATPPE
Acest capitol analizează rolul diverșilor actori implicați în integrarea socio-profesională
a FVaTdPpES: administrația publică, ONGurile și angajatorii.

5.1. POZIȚIA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ TEMĂ
Majoritatea piedicilor cu care se confruntă FVaTdPpES în momentul integrării socioprofesionale pe piața obișnuită a locurilor de muncă (sau într-o mai mică măsură, în cadrul
altor opțiuni de muncă anterior descrise) sunt consecința unor obstacole structurale. Prin
urmare, acestea ar trebui abordate și eliminate de către administrația publică.
O valoare esențială care ar trebui să ghideze aceste eforturi este cea a acțiunilor pozitive
legate de gen, după cum au convenit Statele Membre, prin semnarea Convenției Națiunilor
Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),
adoptată în 1979. Articolul 4.1. din CEDAW prevede și promovează în mod explicit
utilizarea unor astfel de măsuri directe și pozitive destinate femeilor: “Adoptarea unor
măsuri speciale temporare, de către Statele Membre, care vizează accelerarea egalității
de facto dintre bărbați și femei nu ar trebui considerate discriminare așa cum este ea
definită în prezenta Convenție, dar nu ar trebui să implice, în nici un caz, menținerea unor
standarde inegale sau separate; aceste măsuri ar trebui întrerupte atunci când obiectivul
egalității de șanse și tratament a fost atins“.
Multe acțiuni ar putea fi puse în aplicare prin intermediul politicilor locale, regionale sau
naționale inspirate de acest articol (în funcție de responsabilitățile administrative din
fiecare țară) și, de asemenea, pe baza altor valori și legi, s-ar putea promova acțiuni de
integrare socio-profesională a FVaTdPpES:
• Clauze sociale.
Administrația publică este, de asemenea, angajator. Aceasta ar putea include
o serie de clauze sociale specifice care să permită angajarea FVaTdPpES pe
diferite poziții necesare instituțiilor de stat: bucătări, grădinari, personal pentru
lucrări administrative și de contabilitate etc. De altfel, trainingurile finanțate
de administrația publică s-ar putea încheia cu o ofertă de stagiu sau chiar de
angajare.
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• Sigiliile de calitate.
Aceste instrumente ar putea avea un impact pozitiv pe piața muncii publice/
private și ar încuraja recrutarea femeilor cu acest profil.
• Promovarea Economiei Sociale și de Solidaritate.
După cum s-a menționat deja, întreprinderile sociale ar putea fi o ocazie bună
pentru ca FVaTdPpES să înceapă să lucreze și să se pregătească pentru a fi angajate
pe piața obișnuită a forței de muncă. Legislația și alocarea resurselor pentru acest
tip de întreprinderi ar reprezenta o contribuție importantă la integrarea socioprofesională a FVaTdPpES. De fapt, ar putea constitui mediul potrivit în care să
poată face un stagiu, să-și termine pregătirea pentru limba stăină, exersarea de
“soft skills” și pentru a putea apoi să înceapă să lucreze. După cum s-a menționat
într-unul din workshopurile organizate ca parte din Pachetul de lucru 2, “procesul
muncii este terapeutic în sine”.20 18Alte posibilități ale Economiei Sociale,
cum ar fi freelancing-ul și munca în colectiv, ar putea fi promovate și de către
administrațiile publice prin traininguri, finanțare etc.
• Promovarea resurselor de cazare pentru aceste femei.
Administrația publică ar putea încuraja alocarea resurselor
FVaTdPpES în procesul de integrare socio-profesională.

dedicate cazării

• Dreptul de ședere și permisul de muncă.
Accelerarea procedurilor de documentare a cazurilor victimelor traficului de
persoane din țări terțe.
• Condițiile oferite în cadrul muncii domestice.
Diferite entități sociale încep să influențeze sectorul muncii domestice, acolo
unde locurile de muncă sunt oferite în principal femeilor, mai ales femeilor
imigrante. În această privință, se dorește creșterea gradului de conștientizare
privind necesitatea unor condiții de lucru mai bune.
• Prevenirea și combaterea rasismului, a xenofobiei și a violenței împotriva
femeilor, acordând o atenție deosebită educației și creșterii gradului de
conștientizare.Acțiunile de advocacy din partea societății civile și a ONGurilor sunt esențiale pentru schimbarea structurilor care au oprimat și continuă
să asuprească aceste femei. În acest caz, Modelul sugerează ca administrațiile
20
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Pachetul de lucru 2. II Panelul experților.

publice să lupte pentru implementarea politicilor și acțiunilor publice pe termen
lung și pe termen scurt pentru educarea și sensibilizarea publicului vizat: școli
- copii, părinți, profesori; mass media; și desigur, angajatori, funcționari civili,
consultanți pentru angajare și mediatori de muncă etc. Reglementările adresate
fiecăruia dintre aceste grupuri țintă sunt esențiale pentru schimbarea culturii,
astfel încât aceasta să includă și să evolueze prin practicarea și promovarea
toleranței, a egalității de gen și a drepturilor omului.
• Instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare.
Administrațiile publice ar trebui, de asemenea, să promoveze informarea,
instruirea și utilizarea instrumentelor de urmărire și evaluare, care încearcă să
obțină mai multe probe legate de procesele de integrare socio-profesională a
FVaTdPpES. Se recomandă instrumente comune cu ONG-urile și entitățile sociale,
inspirate de teorii precum Teoria schimbării.

5.2. NIVELUL DE IMPLICARE AL ONG-URILOR.
Angajamentele pe care ONG-urile și le-ar însuși, în ceea ce privește tratamentul și
pregătirea femeilor victime care iau parte la aplicarea modelului de integrare propus,
sunt detaliate mai jos. Este important să se determine acțiunile care trebuie întreprinse
pentru a promova autonomia și capacitarea personală, elemente esențiale în acest Model.
• Identificarea FVaTdPpES de către ONG-uri.
Detectarea femeilor poate fi făcută de ONG-uri, însă identificarea FVaTdPpES se
face de către poliție și / sau administrația publică. Diferența dintre detectare
și identificare este legată atât de accesul la serviciile de urgență și de asistența
pe termen lung, cât și de procesul de obținere a documentelor legale în țara
gazdă. Frica și o stare psihologică/fizică foarte vulnerabilă fac dificilă trecerea
prin procesul de identificare.
Legislația variază de la un stat la altul, dar un lucru este comun: atunci când
femeile decid să nu denunțe traficanții2119 sau să nu colaboreze cu poliția/organele
de justiție, accesul la serviciile pe termen lung și la documentele legale ar putea
fi amânate și dificil de obținut. Această situație le lasă pe femei într-o situație
foarte vulnerabilă, deoarece accesul la locuri de muncă este amânat, mai ales
21
Multe femei refuză să colaboreze deoarece beneficiază de măsuri de protecție slabe, pentru ele
și familia lor din țara gazdă sau cea de origine. Amenințarea din partea grupărilor de traficanți este mare
și reală.
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dacă se află în ilegalitate, ceea ce tinde să fie cazul femeilor din țări terțe care
trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene.
În cazul în care identificarea femeilor ar putea fi făcută de ONG-uri sau de o
instituție specifică, care nu are alt interes decât protecția femeilor, ar putea fi
facilitat atât accesul la servicii de sprijin și de formare profesională, cât și la un
proces de accelerare al obținerii documentelor legale.
• Creșterea gradului de conștientizare și promovare a drepturilor femeilor și
FVaTdPpES.
ONG-urile trebuie să continue să facă campanii de conștientizare și acțiuni de
advocacy în lupta pentru drepturile femeilor. Rolul principal al acestora ar putea
fi în:
•

Facilitarea cooperării țărilor gazdă și a țărilor de origine ale FVaTdPpES din
țări terțe.

• Acțiuni de advocacy pentru drepturile femeilor, în probleme specifice precum
accesarea documentelor și a informațiilor cu privire la copiii, rudele sau
situația din țara de origine. Acțiunile pot cuprinde contactarea acestora sau
înlesnirea procesului de reunificare a familiei. Aspecte strategice pe termen
lung ar trebui, de asemenea, să fie vizate de acțiunile de advocay. Un exemplu
în acest sens ar putea fi o lege holistică împotriva traficului de persoane, în
fiecare țară a UE.
• Oferirea de servicii specializate în domeniul integrării socio-profesionale
pentru FVaTdPpES. Serviciile specializate sunt puține, și cu atât mai puține,
dacă ne referim la cele destinate integrării socio-profesionale. Informarea
și specializarea profesioniștilor este totuși o practică des întâlnită în multe
țări europene. În ciuda obișnuitei lipse de finanțare pe termen lung, sunt
elemente care ar contribui la îmbunătățirea accesului FVaTdPpES la ocuparea
forței de muncă în societățile gazdă: o mai bună cunoaștere a FVaTdPpES
și a nevoilor acestora precum și colaborarea echipelor multidisciplinare din
diferite entități/ diferite țări.
• Îmbunătățirea capacităților de networking și colaborare.
Este necesar să întreprindem activități comune la nivel local și național, inițiative
de advocacy pentru promovarea legislației și a bunei practici în domeniu, pentru
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facilitarea accesului femeilor la documente legale, la ocuparea forței de muncă
și la locuințe. Orice efort de a realiza acest lucru, în fiecare țară a UE, este
încurajat.
• Programe specifice/materiale de conștientizare despre barierele pe care
FVaTdPpES le înfruntă și eliminarea acestora din școli, companii etc.
ONG-urile specializate au cunoștințe avansate despre integrarea socio-profesională
a FVaTdPpES. Se recomandă producerea de materiale care ajută instituțiile publice
să crească gradul de conștientizare asupra drepturilor femeilor.

5.3. IMPLICAREA ANGAJATORILOR
Prin “angajatori” Modelul se referă la diferite grupuri care ar putea avea legătură cu
accesul FVaTdPpES la piața forței de muncă:
•
•
•
•

Un birou de șomaj obișnuit.
O întreprindere socială.
Un grup de întreprinzători.
Un antreprenor individual.

• Hub-uri pentru freelancing și
cooperative.
• Un grup de cooperare.
• Un SRL etc.

Rolul lor poate varia în funcție de propriile caracteristici și obiective. Dacă este un birou de
șomaj obișnuit, tehnicienii ar trebui să fie conștienți de necesitățile specifice FVaTdPpES
și ar trebui să poată oferi un catalog de angajări, diferit de cel al pieței obișnuite. De
asemenea, ar trebui să se poată furniza contacte ale inițiativelor de cooperative sau
informații în domeniul antreprenoriatului și al freelancigului.
O întreprindere socială, deși este obișnuită să lucreze cu grupuri vulnerabile, ar trebui să
fie conștientă de nevoile specifice ale FVaTdPpES și să includă măsuri care ajută aceste
femei. De exemplu, să lucreze într-un loc sigur, garantându-le anonimatul.
Grupurile de antreprenori, antreprenorii individuali, freelancerii și cooperativele ar putea
fi informați cu privire la inițiativele pozitive, drepturile femeilor și nevoile specifice ale
FVaTdPpES de a accesa locuri de muncă. De asemenea, aceștia ar putea fi puși în legătură
cu FVaTdPpES care își caută un loc de muncă, după ce au urmat un traseu profesional
cu un ONG sau o instituție publică. Prin intermediul acestor două căi metodologice, prin
creșterea gradului de conștientizare și prin stimularea întâlnirilor de networking, noi
oportunități de cooperare ar putea apărea.
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Așa cum am menționat anterior, inițiativele Economiei Sociale și de Solidaritate reprezintă
o arie de activitate bazată mai degrabă pe cooperare, decât pe competiție, mai degrabă
pe o viață sustenabilă decât pe beneficii economice etc. Astfel, oportunitățile de angajare
bazate pe această economie ar putea fi mai potrivite pentru satisfacerea nevoilor specifice
ale FVaTdPpES.
Aceasta nu înseamnă că, de exemplu, un SRL sau orice altă întreprindere bazată pe
regulile pieței obișnuite nu ar putea fi, de asemenea, un mediu sigur și primitor de lucru
pentru FVaTdPpES. O bună politică de gen și de diversitate, alături de o bună gestionare
a resurselor umane, în vederea promovării inițiativelor pozitive și crearea unei culturi a
toleranței ar putea fi deja împământenite. Într-un asemenea caz, anumite nevoi specifice
ale femeilor ar putea fi îndeplinite deja și astfel unele oportunitățile de angajare de pe
piața obișnuită a muncii ar putea fi potrivite pentru ele.
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