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ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA este partener in
proiectul Valorizing rural woman
GRU -09-P-LP-135-B-ES
In luna septembrie 2010 intre 18-23 a avut loc a a treia intrunire de proiect
in Malta , Gozo, la care Asociatia Femeilor din Romania a participat cu
un grup de 12 persoane (membre si colaboratoare A.F.R si din Reteaua
Nationala a ONG-urilor de pentru femei ) organizata de organizat de GWU
General Workers Union (Uniunea Generala a Lucratorilor- Malta).
Obiectivul principal al 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 organizeaza mobilităţi interculturale pentru
cunoasterea vietii femeilor din mediul rural din ţările participante la proiect
, acestea sunt urmate de activitati specifice de diseminare (pagina web,
un raport despre experienţele interculturale, raport intermediar si 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 in cadrul acestui proiect a organizatiilor partenere din
SPANIA , ITALIA , MALTA , PORTUGALIA si ROMANIA va duce la
intelegerea diversitatii, a barierelor comune si gasirea de noi soluţii.

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''
A treia intulnire de proiect din Malta, Gozo, organizata de GWU( Uniunea
Generala a Lucratorilor- Malta), a avut loc intre 18-23 septembrie 2010. La
aceasta intalnire, Asociatia Femeilor din Romania a participat cu un grup
de 12 persoane (membre si colaboratoare A.F.R si din Reteaua
Nationala a ONG-urilor de pentru femei )
Programul vizitei:
Sambata, 18
Sosirea participantilor, transfer cu ferryboat-ul de la Valleta la Gozo,
cazarea la o pensiune rustica din Tal Falal, cina fiind organizata la Xlendi.
Duminica, 19
Vizita de studio in Gozo, urmata de cina la Marsalforn- un loc foarte
pitoresc de dezvoltare a activitatilor rurale.
Luni, 20
Seminar la Ta’ Cenc Hotel, urmat de vizite, in zone rurale, cu posibilitati de
a cunoaste dezvoltarea activitatilor rurale aferente proiectului.
In deschiderea seminarului au salutat audienta, exprimandu-si placerea de
a fi impreuna cu promotorii femeilor din mediu rural, Tony Zarb, secretarul
General al Uniunii Generale a lucratorilor si excelenta sa, Giovanna
Debono, Ministru pentru Gozo.

In cadrul acestui seminar, fiecare partener a prezentat metodologii de
lucru, exercitii care pot fi aplicate in activitatile de training pentru a stimula
femeile din mediul rural sa se implice in comunitate si ca antreprenoare..
Prezentarea Power Point realizata de echipa Romaniei, formata din femei
representative care sunt implicate in dezvoltarea antreprenoriatului rural
feminine, a fost bine primita. Prezentarea a inclus experientele femeilor
care au proiecte in mediul rural si am
Intalnirea staff-ului
A 3-a intalnire de proiect transnationala:
Au fost discutate urmatoarele subiecte:
- Rezultatele fazei de lucru 2
- Prezentarea materialelor din cercetari si discutii cu partenerii
- Activitatile planului de diseminare
- Urmatorii pasi pentru implicarea activa a femeilor adulte in activitatile
Parteneriatului
- Discutii si planificarea urmatoarei perioade( resurse si initiative pentru
locuri de munca pentru femei)
- Vizite de studiu in institutii care dezvolta initiative pentru problemele
de gen (geneder issues)
- Workshop
Marti, 21
Turul Maltei (Valleta- Birgu-Mdina) urmata de cina la Mgarr Gozo si
trasnport la Tal-Fanal
Miercuri, 22
Zi destinata vizitelor din cadrul proiectului. Plecarea delegatiei italiene si
transferul participantilor portughezi in Malta
Joi,23
Plecarea participantilor din Romania si Spania.
Cazarea a fost asigurata in Is in apartment units at Tal-Fanal Gozo Village
Holidays, Ghasri, Gozo:- fiecare partener trimite planul său de diseminare
a activitatilor efectuate de la începutul proiectului

- crearea pliantului ( partener Portugalia)
- crearea site-ului www.ruralwoman.eu( partener Italia)
-: fiecare partener elaboreaza un raport trimestrial
- pregatirea raportului intermediar (coordonator Spania si toti partenerii)
- pina la a treia intrunire de proiect din Malta ,Liliana Pagu şi
echipa A.F.R.vor pregăti un chestionar de evalure a evolutiei proiectului
- se vor pregati materiale de instruire şi metodologii pentru dezvoltarea
activitatilor desfasurate de femeile din mediul rural, sub orice aspect
relevant: gen, dezvoltare, prmovarea abilităţilor antreprenorial
A treia intrunire de proiect a fost un succes s
urmatoarea ,care va avea loc in ROMANIA , in luna Martisorului
Invitam persoanele /organizatiile interesate sa ia parte la implementarea
proiectului Valorizing rural woman si sa participe la urmatoarele intruniri
( , 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

