
FEMROM

FEMROM este acronimul proiectului  “Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor 
rome pe piaţa muncii”, atrăgând atenţia asupra termenilor cheie centrali ai acestuia, şi  
anume femeia romă şi munca. Munca neplătită şi/sau cea aducătoare de venit este una 
dintre activităţile prin care femeile rome contribuie la susţinerea familiilor şi comunităţilor 
lor, precum şi a societăţii în general. Proiectul recunoaşte implicarea activă a femeilor 
rome  în  rolurile  productive,  dar  şi  mecanismele  sociale  (printre  ele  excluziunea  şi 
discriminarea) şi concepţiile culturale (printre ele prejudecăţile rasiale şi de gen), care le 
prescriu anumite poziţii  (printre altele muncile care le sunt accesibile) şi  le limitează 
oportunităţile de afirmare şi de realizare în viaţa privată şi publică (printre altele pe piaţa 
muncii). 

Pe de o parte proiectul îşi propune – prin instrumentarul cercetării socio-culturale 
multidisciplinare – cunoaşterea acestor fenomene. Pe de altă parte – printr-o serie de 
activităţi multidirecţionate – el acţionează asupra factorilor şi condiţiilor, care afectează 
şansele femeilor rome de a se implica în munci aducătoare de venituri ce pot asigura 
atât siguranţa şi bunăstarea lor, cât şi respectul din partea comunităţii rome şi ne-rome. 
Prin activităţile sale de formare, informare, consiliere, mediere şi plasament desfăşurate 
în regiunea de Vest, proiectul a investit în capitalul uman reprezentat de femeile şi tinerii  
de etnie romă, şi a contribuit la creşterea ratei lor de ocupare.

Proiectul a fost implementat în parteneriat: Fundaţia Desire pentru Deschidere şi 
Reflexie Socialp, Asociaţia Parudimos, Agenţia Naţională pentru Romi - Biroul Regional 
Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara şi Fundatia Autonomia.

Titlul proiectului: Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii.
Domeniul de activitate: incluziune socială şi acces pe piaţa muncii (femei şi tineri romi) 
Perioada de implementare:  01.11.2008 - 31.10.2011
Contribuţia FSE: 5.757.826,90 RON
Buget total: 6.622.500,00 RON
Participanţi: 2040
Locaţia proiectului: România,  Multiregional, Judeţele Nord Vest şi Vest
Organizaţie: Asociaţia Femeilor Ţigănci "Pentru Copiii Noştri"
Date de contact: Letiţia MARK -  letitiamark@yahoo.co.uk
Website: www.femrom.ro 
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