LA MULTI ANI!
Asociatia Femeilor din Romania
ureaza asociatie PROVOCATIE la cei 10 ani de
existenta!
Astern aceste rinduri in prag de Sarbatori , cu sufletul luminat de ginduri
bune si urari sincere pe care le adresez asociatiei PROVOCATIE la
incheierea unui deceniu de existenta!
La mai mare...
Un drum cu realizari si efort , dar cu implinirea unor idealuri in care ati
crezut !FELICITARI!
Stiu cum e.... pentru ca acum 21 de ani , cind personal am initiat miscarea
de femei in noua etapa a istoriei Romaniei ,am sperat ca voi reusi sa schimb
ceva in bine in viata femeilor ....
Asa a aparut ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA prima organizatie
dmocrata de femei , pe care o conduc de doua decenii!
Proiecte si programe variate care au adus impreuna 7500 membre cu
adeziune si 2000 de voluntari si beneficiare .
Proiecte cu parteneri interni si internationali , acestia din urma devenind
adevarati promotori ai Romaniei, dupa ce au cunoscut prin A.F.R. Romania!
Poate ca tot ceeace am reusit este si datorita unor parteneri de drum precum
asociatiile Provocatie , Agora si alte organizatii de femei pe care le-am
reunit intr-o retea nationala in spiritul implicarii pe taramul societatii civile
pentru un statut corespunzator al femeii din Romania.
Sincera sa fiu , privind in urma,acum din pozitia de lider si initiator de
miscare democratica, dar cu sufletul artistei dinainte de Revolutie cred in
continuare ca societatea romaneasca are nevoie de organizatii care
construiesc viitorul prin munca atitor furnici nevazute , membre si voluntari
implicati!

Nu imi este usor sa prezint ce am realizat in 21 de ani ,ca presedinte a
ASOCIATIEI FEMEILOR DIN ROMANIA dar am acceptat, ca prietena
buna a Georgetei ,provocatia PROVOCATIEI de a pune pe hirtie citeva
ginduri legate despre ce ne leaga!
Mi-aduc aminte cu placere cind la invitatia asociatiei noastre presedintele
asociatiilor PROVOCATIE si AGORA au
participat la diferite
evenimente si proiecte internationale cu parteneri din Elvetia , Italia,
Spania , Franta s.a.
Deasemeni
am primit cu bucurie propunerea lor de a fi partenere in
proiectul ,,Femei conteaza ‘’!proiect strategic coordonat de asociatia
COLFASA.
Dar oare in Romania intradevar femeia conteza?
Este un raspuns pe care il astept mereu, de cite ori sunt invitata sa particip la
conferinte , seminarii , simpozioane si sunt solicitata sa impartasesc din
preaplinul experientei adunate in cei 21 ani de implicare civica..
Este femeia in Romania suficient de respectata?Are bucuria vietii de familie
implinite ?Este ferita de violente acasa si la locul de munca ?Are linistea de
a se ocupa de propria persoana ?
Ceeace pot raspunde este ca mai avem multe de schimbat ... mentalitati
bolnave .... stereotipuri ...legislatie !
Sunt convinsa insa ca eforturile noastre sunt asemeni izvoarelor de munte
care se unesc la vale intr-un fluviu !
Speram ca acest fluviu aduce schimbarea pentru generatiile care vin!
Asociatia Femeilor din Romania are un slogan ”Ajuta-ma sa te ajut”!
De aceea invitam pe toti cei care doresc sa nu mai stea pe tusa si sa se
dedice construirii unei societati echilibrate sa ni se alature!
Sa vina alaturi de ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA care in cei 21
de ani de existenta a devenit o puternica punte de legatura intre organisme,
organizatii, comitete, asociatii care activeaza in beneficiul femeior din
Romania si din strainatate .ESTE O SANSA!

Este sugestiv titlul proiectului strategic cu partener transnational ( Grecia)
pe care il derulam : „SANSE EGALE SI RESPECT – INSTRUMENTE
ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN”, cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului
POSDRU/97/6.3/S/62066.
Obiectivul general al proiectului este promovarea egalitatii de sanse
in domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicarii femeilor in
initierea si dezvoltarea propriei afaceri, in contextul dezvoltarii durabile a
comunitatilor din zonele desemnate.
Acest lucru este realizat in principal prin crearea a patru Centre de
Informare si Consiliere in: Brasov, Craiova, Iasi si Bucuresti si a unei retele
inter-profesionale pentru femei.
1500 de femei vor beneficia in aceste centre de servicii de
consiliere/informare privind inceperea unei afaceri / activitati independente,
din care preconizam ca 160 vor demara o afacere/activitate independenta.
320 vor fi initiate in antreprenoriat!
Dorim ca prin implementarea acestui proiect sa aducem un plus de
sanse femeilor din Romania prin:
- Realizarea de cercetari si studii asupra diferentelor bazate pe gen in
ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile, asupra bunelor practici
privind egalitatea de sanse;
- Dezvoltarea si implementarea programelor specifice de formare
profesionala adresate femeilor in vederea dezvoltarii aptitunilor si
calificarilor acestora;
- Asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri;
- Sprijin pentru crearea de retele profesionale si inter-profesionale
pentru femei;
- Activitati inovatoare, interregionale si transnationale concentrate pe
bunele practici in domeniul egalitatii de sanse;
- Serviciile de asistenta oferite in cadrul proiectului sunt activitati
inovatoare care vor creste numarul participantelor la formare
profesionala si se vor crea noi locuri de munca, etc.
Iata de ce va invitam sa fiti alaturi de noi !
In incheiere inca odata ,, LA MULTI ANI’’ PROVOCATIEI!
Cu prietenie ,
Liliana Pagu , presedinte ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
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