20 august 2006
Stimate membre in Consiliului Director al ASOCIATIEI FEMEILOR DIN
ROMANIA!
In urma discutiilor purtate la ultima intrunire de joi 3 AUGUST 2006 cind s-au
prezentat optiunile privind componenta Consiliului,necesitatea imbunatatirii
statutului precum si a strategiei pe semestrul 2 al anului am fost de acord sa ne
desfasuram activitatea pe baza respectului reciproc precum si a transparentei
totale .
Pina in prezent nu s-au primit propunerile dvs. in legatura cu modul in care va
veti desfasura activitatea conform functiei detinute , ce echipa veti crea, in ce
proiecte va veti implica!
Doresc ca pina la urmatoarea intrunire de JOI 24 orele 16 sa studiati scopul si
obiectivele si informatiile de mai jos si sa trimiteti sau sa prezentati propunerile
dvs. privind modul in care va veti desfasura activitatea in departamentul pe care-l
coordonati!
Statutul poate fi consultat in intregime la solicitare !
ART. 6
SCOP:
A.F.R. are drept scop gruparea în jurul său fara nici un fel de
discriminare a femeilor române din ţară şi din diasporă interesate să
militeze pentru :
-

Conştientizarea responsabilităţilor ce le revin ca participante la
activitatea economică, socio-politică, culturală, familială;
Implicarea activă în rezolvarea problemelor care influenţează
societatea;
Apărarea drepturilor specifice de care pot beneficia.

ART. 7 OBIECTIVE :
Asociatia Femeilor din Romania isi propune:
-

Sa fie un aparator constant al drepturilor omului si in special al
drepturilor femeii, familiei si copilului, drepturi prevazute in toate
documentele interne si internationale aflate in vigoare.
Sa impună respectarea mecanismului de feed-back între cei doi
“poli” (putere şi societatea civilă) din România, prin realizarea unei
structuri de lobby la nivel parlamentar, guvernamental şi de autoritate
publică;

-

Să coordoneze eforturile depuse în scopul creşterii nivelului
educaţional al femeilor din România, pentru consolidarea statutului lor
de partenere egale ale bărbaţilor în viaţa societăţii;
Sa incurajeze atat utilizarea deplina a cunostintelor si talentelor
femeilor in scopul dezvoltarii vietii spirituale, economice si sociale, cat
si implicarea acestora in toate domeniile vietii publice;
Să apere prin toate mijloacele prevăzute de lege femeile
nedreptăţite ori abuzate;
Să creeze condiţii optime pentru cunoaşterea şi aprecierea mişcării
de femei din România pe plan intern şi internaţional, în vederea
optimizării schimbului benefic de informaţii în toate domeniile de
activitate;
Să se comporte ca un moderator între diferitele comisii, agenţii,
organizaţii şi asociaţii care au ca obiectiv principal promovarea
activităţilor femeilor de naţionalitate română din ţară sau
străinătate,implicându-se mai ales în crearea reţelelor nationale si
transfrontaliere de informare şi acţiune privind egalitatea de gen.
Să participe ca partener în programe şi proiecte internaţionale,
afiliindu-se mişcărilor mondiale ale femeilor.
Deasemeni vom emite un REGULAMENT de ordine interioara pentru a fi
studiat aprobat si semnat de catre toti membrii Comitetului Director.
Situatia A.F.R. in luna august 2006
Pe data de 20 august 2006 RETEAUA NATIONALA aONG - urilor
de/pentru FEMEI din Romania initiata de A.F.R. a implinit 4 ani!LA
MULTI ANI!
Asociatia ,, FEMEILE PENTRU VIITOR' infiintata in 2005 a cerut afilierea
la RNOFR.
Agentia Nationala pentru egalitate de sanse asteapta propuneri dela
A.F.Rpentru agenda publica ( la intrunire au fost Liliana Pagu si
Clementina Timus )
Deasemeni si propuneri pentru depuneri de proiecte ( documentatia se
afla la C. Timus )
Participarea la Praga la the Regional Conference of ESWTR, 10th –
13th August Prague 2006
„Women Commemorate Women: Spiritual Leaders of Central and Eastern
Europe“a doamnelor Liliana Pagu , presedinte si Mariana Duran , secretar
executiv A.F.R. a fost un succes .
Ca urmarea a contributiei la lucrari a reprezentantelor Romaniei ,
urmatoarea conferinta din 2007 va fi organizata in Romania .

Participarea A.F.R.la proiectul european ,, Promovarea cetateniei
europene '' prin intrunirea dela Jupiter ( contributia d-nei Rodica Dudau si
a CRAIFOR) si lansarea chestionarelor , a fost considerata in ultimul
mesaj trimis de Martine ,coodonatoarea proiectului,drept o actiune buna
si se asteapta pe mai departe o implicare mai directa a cetatenilor de rind
prin realizarea de interviuri filmate .
Asociatia ,,Pro Cultura '' din Craiova, PROVOCATIE si AGORA , Bucuresti
si-au exprimat dorinta de implicare si parteneriat
Membrele A.F.R. interesate sa participe la Marsilia trebuie sa studieze
materialele, sa emita propuneri concrete de activitate si sa se implice!
NU VOR BENEFICIA de gratuitate sau reduceri de taxa de participare
decit cele care EFECTIV au realizat ceva in proiect .
Cererile vor fi analizate de catre Consiliul Director
Proiectul ,, ARQ'' a intrat in al doilea an de activitate , urmeaza sa
dezvolteplanul de actiuni. Trebuie pregatita raportarea pinain 30
septembrie.
In cadrul proiectului ,,POVERTY'' s-a demarat raportarea , cea narativa
fiind necesar a se finaliza la 30 august.
Ane-Mary Ormenisan este invitata sa propuna ce cursuri poate sa tina
,cind, de cite ori pe saptamina si cu ce durata si cost pentru a ridica nivelul
financiar al asociatiei.
Doina Munteanu este invitata sa contacteze toate membrele A.F.R. care
au semnat adeziunea sa isi plateasca cotizatia si sa isi reactualizeze
situatia
Deasemeni trebuie sa reactualizeze situatiaRNOFR la zi pentru a vedea
cu ce membre mergem mai departe !
A.F.R. are in proba 18 voluntare in Bucuresti si 14 din provincie
interesate de implicarea in activitate
S-a luat certificatul de inregistrare al A.F.R. in Registrul fundatiilor si
asociatiilor din pacate cu o adresa veche , A.F.R. nu are contract reinoit
pe Victor Eftimiu 2!
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA a fost invitata prin presedinta
Liliana Pagu sa se acrediteze la Camera Deputatilor pentru a
participa direct la lucrarile pe Comisii.
Situatia sediului A.F.R. in Victor Eftimiu 2 etj. 6 cam 400-401 ESTE IN
CONTINUARE INCERTA .Daca nu se achita datoriile si nu se accepta
chiria de 288 euro/ luna si intretinerea 5 mil. suntem in stare de evacuare!

Va asteptam cu propuneri de implicare si ce avem de facut in situatii de
criza , urmatoarea intrunire de JOI 24 orele 16 la sediul A.F.R.
Toate cele bune ,
Liliana Pagu , presedinte A.F.R

