Din palmaresul activitatii desfasurate de ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
august 2003 – decembrie 2004:

Participari si organizare de evenimente:

-Participarea Asociatiei Femeilor din România in parteneriat cu RNOFR in organizarea de
traininguri în cadrul programului "Viziunea Femeilor asupra Nonviolentei si a Pacii",
desfasurate la Bucuresti 27 octombrie 2003 si Craiova 29-31 octombrie Proiectul a fost
organizat de Asociatia Femeilor din Romania cu suportul Asociatiei Internationala a
Reconcilierii - IFOR din Olanda.
-Participare Asociatiei Femeilor din România in organizarea Seminarului cu ocazia Zilei
Internationale a Femeii, 8 Martie 2004.
,,FEMEILE, PUTERE SI CREATIVITATE''
proiect al ASOCIATIEI FEMEILOR DIN ROMANIA dezvoltat impreuna cu partenerii
din Spania, Austria, Irlanda, Romania in cadrul proiectului Socrates /Grundtvig 2
INTAED

-Participare Asociatiei Femeilor din România, luni 26 aprilie 2004 cu ocazia seminarului
organizat la implinirea a 14 ani de activitate ,, Probleme ale egalitatii de gen la 14 ani de
democratie in Romania''

-Participare Asociatiei Femeilor din România in organizarea Vineri 4 iunie a.c. la Bucuresti a
unui GENDER MAINSTREAMING TRAINING in cadrul proiectului Socrates/ Grundtvig
2 .Trainingul a fost sustinut de experti din Luxemburg, Germania, Italia ,Spania ,
Romania.

–Organizarea cursurilor de limba engleza ( mediu si avansati) , limba italiana.
- Organizarea trainingului de ,, Management al proiectelor ''
-Participare la doua mese rotunde pe probleme de comunicare si marketing organizate de
Asociatia Femeilor care isi cresc singure copii si ROD, membre ale Retelei Nationale a ongurilor de/ pentru femei din Romania
-Participare la evenimente artistice organizate de ,,If .daca pentru femei ''SPECTACOLUL
4M(OTHERS) si Organizatia Femeilor Refugiate din R omania ,concert formatia ,, Gloria'',
Retelei Nationale a ong-urilor de/ pentru femei din Romania

A.F.R a initiat actiunea de promovare a personalitatilor feminine active in miscarea de
femei prin:
Nominalizarile pentru cele 10 diplome de excelenta oferite pentru implicare deosebita in
dezvoltarea miscarii de femei in Romania postdecembrista

PARTICIPARE IN CAMPANII
A.F.R si-a exprimat sustinerea in:
- campania pentru declararea saptamanii non-discriminarii in Romania - sustinuta de Declaratia
ProToleranta.
- campania intiata de Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania (A.P.F.R) care sa
informeze impotriva legalizarii prostitutiei
-campania de Solidaritate in apararea Deltei ( Consilul Mondial al Romanilor)
-campania de Solidaritate cu elevii si profesorii din Transnistria ( Consilul Mondial al
Romanilor)
- campania de modificare a proiectului de Cod Fiscal propuse de colegii din societatea civila.
Sustinem ideea de directionare cãtre ONG a 2% din cuantumul impozitului final pe venit/profit
datorat statului de cãtre persoanele fizice sau juridice.
-campanie internationala pentru educatie nonviolentei active desfasurata in parteneriat cu
Comunitatea franceza pentru dezvoltarea fiintei umane,organizatie creata de catre Miscarea
Umanista din Franta ,in cadrul Campaniei internationale pentru educatia activa la NONVIOLENTA.
-campania privind ordonanta de urgenta nr.96din 20 octombrie 2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca

ALTE PARTICIPARI
Prin participarea sa A.F.R. si Reteaua au salutat lansarea Coalitiei Femeilor de Afaceri , proiect
CIPE

A.F.R. a participat la diverse actiuni organizate in cadrul proiectului de twining "Infiintarea
Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse" derulat de MMSSF in colaborare cu institutia
similara din Spania la invitatia Echipei proiectului Phare RO02/IB/SO-01 privind "Infiintarea
Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati".S-a sustinut implicarea
directa a ong-urilor de femei in structura de conducere a ANES
A.F.R raspuns invitatiei Federatiei familiilor pentru Pacea lumii de a participa la conferinta cu
titlul "Faurirea unei Cai pentru Reconciliere si Pace"desfasurata la Ambasada Pacii, Bucuresti,
pe data de 10 iunie 2004
A.F.R au raspuns invitatiei Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) pe 8-9 iulie
2004, la Conferinta Nationala Europa 2007 - prezent si viitor.
A.F.R a fost invitata sa participe la cea de a 4-a Conferinte a Consiliului Mondial al Romanilor
de pretutindeni ''Vatra Dornei ( 29 iunie -2 iulie ) unde a avut loc sedinta de constituire a Ligii
Internationale a Femeilor Romane LIFERO, care cuprinde membre din Romania, SUA , R.
Moldova, Italia . Organizatia va fi inregistrata in SUA , Georgia , Atlanta si isi va mari aria de
activitate cu romince din toate colturile lumii.
PARTENERIAT EXTERN
- A.F.R. a fost invitata sa primeasca o delegatie a asociatiei ARSIS - Association for the Social
Support of Youth , GRECIA in luna februarie 2004
-S-a raspuns solicitarii d-lui Leb E. Pittman din cadrul universitatii George Mason SUA ,pentru a
fi sprijinit in realizarea proiectului de cercetare asupra situatiei femeilor din Romania
-Membre A.F.R. au participat la o Intilnire organizata la Ambasadei R. China la Bucuresti cu
reprezentante ale Federatiei Femeilor din CHINA
-Liliana Pagu , presedinta A.F.R a fost invitata sa impartaseasca personalului Ambasadei R.
China la Bucuresti din frumusetea cintecului si dansului rominesc.
- A.F.R. a raspuns pozitiv la invitatia de implicare in programele Fundatiei Summitul Mondial al
Femeilor,organizate in beneficiul femeilor si copiilor din Romania.
– A.F.R finalizeaza proiectul pentru drepturile omului initiat de AMNESTY INTERNATIONAL
, Olanda prin distributie de afise , o masa rotunda , seminar international noiembrie , decembrie
2004
-A.F.R. organizeaza vizita de lucrul a partenerilor sai din Austria , Polonia si Ungaria ,in cadrul
proiectului de Educatia a Adultilor ,, Eliminarea saraciei in mediul rural prin dezvoltarea
spiritului antreprenorial si ICT ‘’Socrates / Grundtvig 2

PARTICIPARI EXTERNE
-Membre ale A.F.R. au participat la MED-PHARE, primul FORUM al organizatiilor femeilor
de afaceri si a manageri din spatiul mediteranean si tarile in curs de aderare la Uniunea
Europeana ,care s-a tinut la Sitges -Barcelona , Spania intre 29-31 ianuarie 2004 si a fost
oganizat de AFAEMME ( Federatia femeilor de afaceri din spatiul mediteranean ) in cadrul unui
proiect Phare.
- A.F.R. a aplicat in competitia ,,the 2004 Associations Make a Better World Awards''SUA
- A.F.R. a raspuns pozitiv actiunilor organizate de Women Citizens of Europe Network
(RCE)din Madrid, Spain. Presedinta A.F.R. fiind cooptata in bordul expertilor Aliantei
- A.F.R. a raspuns activ semnalindu-si participarea in cadrul Coalitiei KARAT a organizatiilor de
femei din CEE
– 12 participari internationale in cadrul proiectelor sau la invitatia in diferite conferinte si
seminare a membrelor A.F.R. sau RNOFR

TINERI VOLUNTARI IMPLICATI
25 tineri din Romania, Spania , SUA

Intrunirile curente ale Retelei Nationale a ong-urilor de/ pentru femei din Romania s-au tinut la
sediul Asociatiei Femeilor din Romania din str.Victor Eftimiu 2 etj. 6 cam .401 Bucuresti

S-a stabilit ca mijloc de comunicare si informare pentru membrele retelei abonarea ( gratuita)si
folosirea listei de discutii ro_civil@yahoogroups.com, administrata de A.F.R.

Liliana Pagu , Presedinte A.F.R . Coordonator national al RNOFR
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