
Sibienii beneficiaza de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala
"Prin proiectul - Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea
sociala a persoanelor discriminate, dorim sa promovam si sa dezvoltam principiile egalitatii de sanse si de
gen in societatea romaneasca, sa crestem protectia indivizilor in fata discriminarii si sa sprijinim
incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile, prin crearea unei baze institutionale multiregionale", ne-a
precizat, ieri, Horatiu Rusu, coordonatorul proiectului de la Sibiu, care a tinut sa mai mentioneze ca
potrivit unor studii nationale ar rezulta ca in privinta ofertelor de munca, "circa 26.16% contin
discriminari pe criterii de gen, 13.45% impun limite de varsta, 34.33% solicita experienta prealabila a
candidatului, chiar daca aceasta nu e necesara. 10% din populatie afirma ca a fost hartuita sexual, in
special la locul de munca, 13% spun ca in Romania nu ar trebui sa locuiasca romi si doar 11% accepta un
coleg de serviciu rom". "in ceea ce priveste persoanele cu dizabilitati, acestea se afla intr-o situatie dificila
din cauza legislatiei existente si practicii angajatorilor", a mai spus Horatiu Rusu, amintind ca partenerii
acestui proiect sunt Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Fundatia Giacomo Brodolini,
finantarea fiind facuta de Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane. Laura Camelia Vilsan, director executiv adjunct in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, in calitate de activist in domeniul protectiei drepturilor
copilului si al drepturilor persoanelor cu handicap, considera demersul binevenit si din pespectiva
segmentului social de care se ocupa directia, salutand interesul numeroaselor ONG-uri din judetul Sibiu
care au accesat acest proiect, semn ca in societate ne mai confruntam cu asemenea probleme. Urmatoarea
sesiune de consiliere este programata pentru luna martie.
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