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Asociaţia Romano ButiQ
Asociaţia Romano ButiQ

a fost înfiinţată în data de 18 aprilie 2011 cu scopul
promovării nondiscriminarii prin desfăşurarea unor activităţi culturale şi educative. Asociaţia s-a
înfiinţat din nevoia de a prezenta realist comunitatea romă şi de a crea spaţiul în care oamenii să
descopere experimental valoarea pe care membrii acestei comunităţi o aduc în societate, dincolo
de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

Scop - Asociaţia Romano ButiQ (http://romanobutiq.ro/) are ca scop cultivarea, dezvoltarea şi
promovarea, în ţară şi în străinătate, a moştenirii culturale şi artistice a comunităţilor vulnerabile,
în special a comunităţii romilor din România şi a persoanelor aflate în situaţii de risc de
discriminare sau excludere socială.

Membrii fondatori ai Asociaţiei au experienţă relevantă în desfăşurarea unor campanii naţionale
de combatere a discriminării minorităţii rome şi îmbunătăţirea imaginii acestora, cum ar fi
campania S.P.E.R – cea mai mare campanie dezvoltată de guvernul român pentru combaterea
prejudecăţilor negative împotriva romilor.

Romano ButiQ încurajează activităţile meşteşugăreşti şi alte activităţi tradiţionale, precum şi
iniţiativele de afaceri promovate în special de tineri şi femei, derulând mai multe proiecte de
dezvoltare a unor cooperative meșteșugărești. Asociația desfășoară în prezent un proiect prin
care vizează asigurarea participării democratice, active a cetăţenilor de etnie romă la deciziile
autorităţilor locale dintr-o comunitate urbană afectată de izolare etnică.
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Domenii prioritare de activitate în care putem integra stagiari:


Activităţi de organizare de evenimente şi manifestări artistice cu scopul creşterii
comunicării interculturale şi al cunoaşterii istoriei şi culturii romilor;



Organizarea de seminarii, dezbateri şi conferinţe de sensibilizare a opiniei publice cu
privire la drepturile persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;



Activităţi de valorificare a meseriilor tradiţionale ale meşteşugarilor romi;



Activităţi de comunicare şi cercetare (administrare de conturi în reţelele sociale, activităţi
de promovare în mediul online, monitorizarea a diverse surse de informaţii: pagini web,
presă şi documente oficiale şi redactare materiale proprii, documentare, organizare
informaţii, prelucrare date).

Oferim:
Internul va avea ocazia să participe la evenimentele pe care Asociaţia Romano ButiQ le va
desfăşura în următoarea perioadă şi să se implice în organizarea acestora. De asemenea, în
perioada internship-ului, internul/a va avea acces la resursele organizaţiei (rapoarte, studii,
cercetări, legislaţie) şi va putea lucra alături de persoane cu experienţă de peste 15 ani în
domeniul social şi în cel al activismului anti-discriminare.
Internship-ul se va desfăşura în intervalul martie - iunie 2014
Programul este flexibil, disponibilitatea cerută internului fiind e 4-8 ore /săptămană.
Dacă dorești să te alături echipei noastre, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de
intenție de 250 de cuvinte maximum pe internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5
martie inclusiv și noi te vom contacta.

