Fondul social
european în acţiune
Mai multe locuri de
muncă, mai puţină
marginalizare

Persoanele care deţin un loc de muncă sunt mai puţin
expuse riscului de sărăcie şi sunt mai implicate în societate. Însă piaţa muncii nu asigură condiţii echitabile.
Obţinerea unui loc de muncă poate fi mai dificilă pentru
unele grupuri sociale şi persoane. Fie din cauza originii
etnice, a educaţiei, a handicapului sau a vârstei, multe
persoane nu au acces pe piaţa muncii. Climatul economic
dificil nu face decât să amplifice această problemă.
Proiectele sprijinite prin Fondul social european (FSE) îi pot
ajuta pe cei care nu reuşesc să beneficieze de pe urma
politicilor naţionale destinate să reducă şomajul şi sărăcia.

Între 2007 şi 2013, o treime dintre cei vizaţi de proiectele
FSE au aparţinut grupurilor defavorizate: 9 % erau persoane cu handicap, 12 % migranţi, 4 % aparţineau unor
grupuri de minorităţi, cum este comunitatea romă, iar 9 %
aparţineau altor grupuri vulnerabile.
Fondul adoptă o abordare pe două fronturi pentru a
elimina barierele care îi împiedică pe unii oameni să
participe pe deplin la societate şi a evita excluziunea socială. Unele proiecte FSE vizează direct persoanele expuse riscurilor, prin formare, consiliere şi
oportunităţi mai bune de încadrare în muncă. Altele

Europa socială

vizează percepţia publică şi sistemele sociale, sporind
gradul de conştientizare a efectelor prejudecăţilor şi
îmbunătăţind serviciile publice.

The Welcome Café din Suedia, care oferă femeilor
migrante şansa de a învăţa limba suedeză în paralel
cu posibilitatea de a lucra în funcţie de abilităţile pe
care le deţin.

FSE – implicarea
activă a tuturor

Parteneriatele dintre organizaţii, inclusiv la nivelul
comunităţilor locale, se pot dovedi a fi esenţiale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice ale unei
anumite regiuni. Fondul poate fi folosit pentru a ajuta
oamenii să obţină know-how-ul, competenţele şi echipamentele de care au nevoie pentru a derula proiecte
în cadrul comunităţilor lor vizând chestiunea complexă
a incluziunii sociale.

Ruperea cercului sărăciei prin
acces la locuri de muncă…
În ceea ce priveşte combaterea excluziunii sociale, FSE
este folosit în diverse moduri la nivelul întregii Uniuni
Europene, în funcţie de contextul cultural şi de nevoile
persoanelor implicate. Obiectivul rămâne, însă, acelaşi:
de a ajuta oamenii să aibă acces la locuri de muncă
şi, astfel, de a rupe cercul sărăciei şi al marginalizării. Întreprinderile sociale pot contribui la realizarea
acestui obiectiv.
Deşi astfel de întreprinderi au un regim comercial,
obiectivul lor primordial nu este de a obţine profit, ci
de a deservi comunităţile respective. O modalitate
de realizare a acestui deziderat este prin crearea de
locuri de muncă pentru oamenii care, altfel, ar rămâne
şomeri. FSE sprijină o serie de întreprinderi, cum este

Asigurarea de oportunităţi pentru oameni este una dintre priorităţile Fondului, însă aceştia trebuie să fie pregătiţi să profite de oportunităţile oferite. „Traiectoriile
integrate spre angajare” îi pot ajuta în acest sens.
Acest concept presupune consilierea individuală pentru
identificarea aşteptărilor şi a nevoilor participanţilor,
alături de asigurarea unei formări relevante. Odată
ce participanţii dobândesc competenţele necesare,
aceştia sunt asistaţi în căutarea unui loc de muncă,
beneficiind de sprijin şi îndrumare pentru depunerea
candidaturilor şi interviuri. După ce îşi găsesc un loc
de muncă, ei sunt sprijiniţi în continuare, adesea în
cooperare cu angajatorii.

Focalizare pe cei vulnerabili…
Abuzul de droguri şi de alcool, incapacitatea de a vorbi
limba locală, lipsa unui adăpost, îngrijirile precare
de sănătate, datoriile sau accesul limitat la educaţie reprezintă factori de marginalizare a oamenilor.
Rasismul şi discriminarea îi împiedică, de asemenea,
pe unii oameni să joace un rol activ în societate.
FSE sprijină proiectele care vizează remedierea unor
astfel de bariere, prin furnizarea de consiliere, formare
şi educaţie, prin sprijinirea lucrătorilor care desfăşoară
activităţi independente şi prin îmbunătăţirea accesului
la îngrijiri de sănătate.
În cazul persoanelor care aparţin comunităţii rome,
cea mai mare minoritate etnică din UE, unele proiecte
FSE aduc în şcoli mediatori şi asistenţi din comunitate
pentru a facilita accesul copiilor romi. Alte proiecte
evidenţiază modele de urmat ale comunităţii rome
pentru a inspira şi a motiva tinerii să îşi continue studiile. Pentru persoanele care desfăşoară o activitate
independentă, FSE sprijină femeile rome în înfiinţarea
propriilor întreprinderi de artizanat.
Însă nu este vorba doar de comunitatea romă. Unele
persoane cu handicap din Berlin beneficiază de pe
urma unei noi abordări a formării profesionale, graţie
serviciilor interpreţilor calificaţi în limbajul semnelor.
Dependenţii de droguri din Berlin sunt şi ei ajutaţi să
găsească modalităţi de învăţare adecvate, prin introducerea unor orare flexibile. Noi modalităţi de formare
sunt promovate şi în Spania, mai exact în Galicia, unde
sprijinul oferit de FSE este folosit pentru a oferi cursuri
modulare pentru deprinderea de competenţe de bază
de către persoanele fără calificare.

Implementarea de programe pentru
„cursanţi speciali” în Estonia
Un centru de zi din Tallinn sprijină copiii şi adolescenţii cu
handicap. Din 2000, pe lângă activităţile de recuperare,
Centrul Käo îmbunătăţeşte independenţa copiilor aflaţi
în grijă prin cursuri de îngrijire personală şi dobândire
de aptitudini.
Participanţii care îşi finalizau educaţia de bază nu
puteau însă continua în cadrul programelor de calificare
profesională chiar dacă ar fi dorit, dat fiind că niciunul
nu era adaptat nevoilor lor.
Centrul Käo, în cooperare cu Centrul de Educaţie Continuă
al Universităţii din Jyväskylä, Finlanda, a folosit sprijinul
oferit de FSE pentru a concepe cursuri şi a instrui profesorii în predarea destinată cursanţilor cu nevoi speciale.
Treizeci de profesori au beneficiat de formare în perioada
2007-2013, iar acum sunt disponibile două cursuri pentru cei care doresc să se înscrie în cadrul unui program
calificare profesională derulat de Centru.

Combaterea discriminării…
FSE ajută oamenii să îşi dezvolte competenţele şi să
dobândească încrederea de care au nevoie pentru a
deveni parte integrantă a comunităţilor lor.
Pentru a combate discriminarea la locul de muncă şi în
societate în general, activităţile fondului sporesc gradul
de conştientizare publică cu privire la această problemă
şi ajută întreprinderile să adopte practici mai bune. De
exemplu, proiectul „Berlinul are nevoie de tine!” foloseşte sprijinul oferit de FSE pentru a încuraja şi a ajuta
angajatorii, în principal sectorul public, să ofere până
la un sfert dintre stagii tinerilor proveniţi din familii de
migranţi. În decurs de trei ani, numărul de stagiari din
sectorul public aproape s-a dublat.
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Care sunt perspectivele?

O abordare inovatoare pentru
serviciile de îngrijire a copiilor
Provocarea de a găsi servicii adecvate de îngrijire a copiilor poate determina unele femei să renunţe la locul de
muncă. În Europa, grădiniţele de stat pot fi supraaglomerate, iar opţiunea unor grădiniţe private este adesea
prohibitiv de costisitoare. În Republica Cehă, unii angajatori folosesc sprijinul FSE pentru a găsi soluţii.
Aceştia creează creşe denumite „Grupuri de copii” direct
la locul de muncă care pot avea în îngrijire de la şapte
până la 24 de copii. Îngrijirea este asigurată în diverse
moduri, prin şcolile locale, întreprinderile sociale sau
chiar de angajatori.
Serviciile publice nu ţin frecvent seama de nevoile
speciale. Fondul sprijină activităţile menite să îmbunătăţească calitatea serviciilor oferite, de exemplu, prin formarea personalului sau adaptarea serviciilor disponibile.

Cu cât proiectele destinate persoanelor expuse riscului
de excluziune încep mai repede, cu atât mai eficientă
este intervenţia. Fondul social european îşi consolidează
eficienţa prin armonizarea activităţilor cu alte fonduri ale
UE pentru un impact mai pronunţat, cu accent pe sprijinul
oferit oamenilor în fiecare etapă a vieţii lor.
Găsirea de noi soluţii pentru nevoile urgente ale societăţii
este mai presantă ca niciodată, dat fiind climatul economic în continuare dificil. Abordările inovatoare din punct de
vedere social sunt o cale de urmat. În contextul unui şomaj
în creştere, cele mai afectate sunt grupurile vulnerabile.
O atenţie deosebită acordată sprijinirii inovării sociale va
ajuta la găsirea unor soluţii de atenuare a impactului.
Fondul va conlucra cu partenerii locali pentru a-i determina să se implice tot mai mult, sprijinindu-i printr-un
acces mai facil la finanţare. Instituţiile de învăţământ,
organizaţiile de lucrători, ONG-urile având ca obiect
combaterea şomajului, incluziunea socială şi grupurile
defavorizate, alături de organizaţiile patronale, îşi pot
aduce, toate, o contribuţie importantă la programele FSE.
Mai multe informaţii despre FSE:
http ://ec.europa.eu/esf
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