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COMUNICAT DE PRESA
ASOCIATIA FEMEILOR din ROMANIA organizatie de prestigiu, lider al miscarii
de femei din Romania, organizeaza o intalnire cu partenerii proiectului ,,Valorizing Rural
Women”, proiect finantat in perioada 2009-2011 de Comisia Europeana in cadrul programului:
Lifelong Learning Programme – Grundvig Partnerships, ID: GRU-09-P-LP-135-B-ES, ce va
avea loc in Bucuresti, in perioada 20-24 martie 2011incluzand si o vizita de lucru in teritoriu in
zona Rucar, judetul Arges.
Coordonatorul proiectului este Asociatia Emprendere Empleo din Spania, avand ca
parteneri Asociatia Femeilor din Romania, Divisao Accao Social – C.M.F. din Portugalia, GWUGeneral Workers’ Memorial Building din Malta si Confererazione Italiana Agricultori din Italia.
Scopul proiectului este acela de a contribui la punerea in valoare a femeii din mediul rural
si a facilita acestora succesul meritat.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a da valoare rolului femeii din mediul
rural prin respect fata de traditie, cultura si familie, in calitatea ei de sustinatoare principala a
durabilitatii si a resurselor umane. Proiectul urmeaza sa promoveze femeile din mediul rural ca
lucratori profesionisti sau antreprenori.
Proiectul urmareste analiza situatiei femeii in zonele rurale, schimbul de experiente si
vizite de studiu pentru cunoasterea celor mai bune practici in fiecare tara, precum si promovarea
egalitatii de sanse, sporirea increderii de sine pentru femeile din zonele rurale, stimularea
ocuparii fortei de munca disponibile pe baza competentelor si realizarea de locuri de munca in
zonele defavorizate.
Participarea partenerilor din cele 5 tari in cadrul acestui proiect va duce la intelegerea
diversitatii, cunoasterii punctelor comune pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul rural,
precum si la realizarea de mobilitati si experiente interculturale de calitate.

Proiectul va pune in valoare femeia din mediul rural prin respect fata de traditie, cultura
si familie, prin gasirea de noi posibilitati de promovare si antreprenoriat feminin. Pentru mai
multe detalii va rugam sa consultati site-ul www.valorizingruralwoman.eu
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