LIFELONG LEARNING PROGRAMME
GRUNDTVIG
Intre 2009-2011
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA este partener in
proiectul Valorizing rural woman

GRU -09-P-LP-135-B-ES
Cooordonator proiect :
Spania :Marga Veron presedinte Asociacion Emprende
Empleo/ ENTREPRENEURSHIP FOR EMPLOYMENT ASSOCIATION.
Parteneri in proiect ;
Romania: Liliana Pagu presedinte ASOCIATIA FEMEILOR din ROMANIA
Portugalia :Carla Maria Vieira Ferreira Social Division of City Hall of Funchal.
Malta :Margaret Magrin ,manager de proiect
Italia: Sandro Ianno; Presedinte ,, Agricultura e Vita'' si ,, Donna e campo''
Obiectivul principal parteneriatului creat de proiect este de a da valoare rolului
femeii din mediul rural prin respect fata de tradititie, cultura si familie, in
caltatea sa de susţinătoare principala a durabilităţii si a resurselor naturale.
Proiectul urmareste să promoveze femeile din mediul rural ca lucratori
profesionisti sau antreprenori,
Alte obiective concrete:
-analiza situatiei femeii în zonele rurale din tarile participante la proiect;
-schimbul de experiente intre femeile din mediul rural;
-vizite de studiu pentru cunoasterea a celor mai bune de practici în fiecare ţară;
In acest sens se vor organiza mobilităţi interculturale pentru
cunoasterea privind viata femeilor din mediul rural din ţările participante la
proiect si vor fi urmate de activitati specifice de diseminare (pagina web, un
raport despre experienţele interculturale, raport final)
Acest proiect promoveaza egalitatea de sanse, increderea de sine pentru
femeile din zonele rurale, urmareste ocuparea forţei de muncă disponbile pe
baza competentelor, realizarea de locuri de muncă in zone defavorizate.
Participarea partenerilor din diferite tari in cadrul acestui proiect va duce la
intelegerea diversitatii, a barierelor comune si gasirea de soluţii.

In luna decembrie intre 17- 20 decembrie 2009 a avut loc primul meeting la
CALATAYUD , ZARAGOZA la care Asociatia Femeilor din Romania a participat
cu un grup de 7 persoane (membre si colaboratoare A.F.R si din Reteaua
Nationala a ONG-urilor de pentru femei - ANTFCR)
Intrunirea a creionat pasii urmatori in proiect precum si responsabilitatile
partenerilor.
Cu aceasta ocazie am avut placerea s-o intilnim pe Maria Magdalena Pepene,
jurnalist principal la ACTUALIDAD ROMANESCA, revista cu 16 pagini care
apare in 6000 de exemplare lunar si este scrisa în limba română şi în limba
spaniolă.
Maria Magdalena Pepene a prezentat situatia romancelor din Comarca de
Calatayud, avand in vedere ca 10% din populaţie este de origine română; a
prezentat experienţe diferite privind valorificarea femeilor din mediul rurale din
Comarca de Calatayud. Ziarista si-a exprimat dorinta sa reprezinte
in Zaragoza Asociatia Femeilor din Romania si sa participe la proiect ca
membru A.F.R.
Ca un exemplu de buna practica ne-a fost prezentat modul in care a fost
pornita o afacere in domeniul viticol de catre o femeie care are un magazin de
vinuri in Calatayud
A mai fost organizata o vizita de studiu la Bodegas San Alejandro, în municipiul
MIEDES de Aragon o cooperativă cu 500 de agricultori şi viticultori (în special
bărbaţi) condusa de o femeie manager.
A urmat o vizita in satul Mara, unde am fost invitati de Asociacion Mara
Celtiberica.
Satul Mara este situat langa orasul celtiberic vechi de Segeda, distrus de
Imperiul Roman .
Asociacion Mara Celtiberica in cooperare cu Fundacion Segeda gestionează
site-ul arheologic
Femeile din Mara organizeaza două evenimente populare în fiecare an:
Vulcanalia în august şi de CDI Marzo martie (piata cu produse traditionale
celtiberice, atelier lucrative pentru copii, petreceri cu dans şi muzica celtiberiana).
A fost o intrunire de proiect de succes si asteptam cu interes urmatoarea care va
avea loc in Italia, Venetia intre 17-21 martie 2010 si va fi organizata de
asociatiile ,, Agricultura e Vita'' si ,, Donna e campo''.

Invitam persoanele /organizatiile interesate sa ia parte la implementarea
proiectului Valorizing rural woman si sa participe la urmatoarele intruniri
( Italia, Malta, Portugalia) sa ne trimita un mesaj pe adresa afr@opensys.ro

Liliana PAGU
Presedinte Asociatia Femeilor din Romania
Coordonator National Reteaua ONG-urilor de/ pentru femei din Romania
tel/fax 021-3159859
mobil 00744561431
afr@opensys.ro
www.afr.ro
www.afr2010.ro

