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COMUNICAT DE PRESA
Asociatia Femeilor din Romania, organizatie de prestigiu, lider al miscarii de femei din
Romania, a organizat intalnirea cu partenerii din Spania , Italia , Malta si Portugalia din cadrul
proiectului ,,Valorizing Rural Woman”, proiect finantat in perioada 2009-2011 de Comisia
Europeana in cadrul programului: Lifelong Learning Programme – Grundtvig
Partnerships, ID: GRU-09-P-LP-135-B-ES, ce a avut loc in Bucuresti, in perioada 20-24
martie 2011 incluzand si o vizita de lucru in teritoriu in zona Rucar, judetul Arges.
Intrunirea de proiect a avut loc in ziua de 21 martie ac. la hotelul K+K Elisabeta, din
Bucuresti.
Deschiderea lucrarilor s-a facut de catre d-na Liliana Pagu, Presedinte A.F.R , dupa care a
urmat prezentarea succinta a proiectului de catre d-na Margarita Isabel Veron Jarque, din
cadrul firmei Emprende Empleo din Spania, coordonatoarea proiectului.
Partenerii din proiect: dna Mary Rose Gauci, dela The General Worker’s Union din
Malta, dna Carla Maria Vieiro Ferreira, din Funchal Camara Municipal din Portugalia si
dl.Felice Alessandro Ianno, director la Confederazione Italiana Agricultori ,,Agricoltura e vita”
din Italia si-au exprimat bucuria de a fi in Romania .
Lucrarile au inceput cu prezentarea d-nei Margarita Isabel Veron Jarque a unor exemple
de femei antreprenor din mediul rural , pastratoare a traditiei si a obiceiurilor din zona Calatayud,
Zaragoza , Spania ;au continuat apoi informatii despre bune practici si succesul femeilor din
mediul rural din Malta.
Din partea Romaniei d-na Ana Vorovenci, presedinte Asociatia Nationala a Femeilor
din Mediul Rural, si d-na Flavia Arsoi, manager la Centrul de afaceri MASTER, au pus in
valoare exemple de femei antreprenor din mediul rural din Romania precum si traditiile
promovate de acestea

Dupa pauza de cafea, a urmat un material interesant realizat de membrii din delegatia
Italiei , participantii la intilnire au aflat ce fac femeile antreprenor din imprejurimile Romei.
Obiceiurile, traditiile , exemple de femei antrprenor din insula Madeira, Portugalia au
trezit interesul participantilor la intilnire , care si-au exprimat dorinta de a le vedea ,,pe viu ‚’ la
viitoarea intrunire , ultima in proiect.
La finalul intalnirii au avut loc discutii cu privire la data urmatoarei intruniri din
Portugalia, s-a propus luna Iulie 2011 si s-au colectat , chestionarele legate de proiect si
formularele de evaluare a evenimentului.
In cea de-a doua zi, 22 martie 2011, partenerii au luat parte la o vizita care s-a desfasurat
in zona Rucar-Moeciu unde partenerii din Italia , Spania, Portugalia si Malta au cunoscut femei
antreprenor de succes din mediul rural , initiativele lor precum si curajul de a deschide o mica
afacere !
Dupa intampinarea oaspetilor de catre tineri in costume populare, de la Centrul de Cultura
din Rucar, s-a vizitat Laboratorul cofetariei Manuela, unde oaspetii au putut degusta produse
de panificatie traditionale din zona produse de femei destoinice angajate in cofetarie .
A urmat o vizita la salonul de infrumusetare Georgy, unde patoana a prezentat un scurt
istoric al acestuia, iar o parte din membrele A.F.R. au putut chiar beneficia de serviciile acestui
coafor modern realizat in mediul rural!
La abatorul Coscovele ,afacere familiala, partenerii au putut degusta specialitati de
industrie alimentara din materie prima specifica zonei Rucar: produse din carne de porc si carne
de vita, si au apreciat linia de fabricatie moderna, tehnologia aplicata, totul sub conducerea a
doua femei.
La Atelierul de tesut si cusut Rucar, Caminul Cultural de Pastrare a Traditiilor, partenerii
din.Spania, Malta , Italia , Portugalia au admirat materialele si instrumentele de lucru specifice
zonei ascultind cu interes explicatiile coordonatoarei si remarcind numarul mare de tineri
implicati in pastrarea traditiilor .
In concluzie ,atit prezentarile facute la intalnire cit si vizita in teritoriu au subliniat ca
scopul proiectului, acela de a contribui la punerea in valoare a femeii din mediul rural si a facilita
acestora succesul meritat ,a fost atins.

Femeile antreprenor din zona Rucar-Moeciu dovedesc pe deplin ca se poate da valoare
rolului femeii din mediul rural prin respect fata de traditie, cultura si familie, in calitatea ei de
sustinatoare principala a durabilitatii si a resurselor umane.
Asadar, proiectul ,,Valorizing Rural Woman”, este un proiect de succes, cu schimburi de
bune practicii care trebuie multiplicate prin gasirea de noi posibilitati de promovare si
antreprenoriat feminin .
Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul www.valorizingruralwoman.eu
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