Stimate partenere , si dragi prietene ,
Salutari din partea ASOCIATIEI FEMEILOR DIN ROMANIA si din partea
Retelei Nationale a ong-urilor de/ pentru femei -RNOFR!
Activitatea RNOFR s-a lansat anul acest cu o sarbatorire, in data de 12 ianuarie
2006,multumim pentru felicitari , cadouri si prezenta!
Acum trecem la treaba!
Luna aceasta, intrunirea RETELEI va avea loc cu ocazia Vizitei partenerilor in
proiectul“Eliminarea saraciei prin dezvoltarea spiritului antreprenorial si ICT'' in
cadrul programului Socrates /Grundtvig 2,

joi 16 Februarie 2006, orele 16.00 la sediul AFR din Str. Victor Eftimiu 2
et. 6 camera 401.
Aveti mai jos invitatia si va rog confirmati participarea!
Dintre participanti se vor selectiona persoanele care vor participa in proiect si la
intrunirile din Austria si si Ungaria
Dupa cum stiti Asociatia Femeilor din Romania a initiat si coordonat cu succes
activitatea Retelei din 2002 pina 2005, organizind evenimente , intruniri , cresterea
asociatiei , promovarea sa in lista de discutii si alte retele interne si internationale precum
si participarea sa la campanii si evenimente interne si internationale
In intrunirile anterioare prin votul membrilor activi ai RNOFR s-a hotarit ca
A.F.R sa asigura in continuare conducerea Retelei
VA MULTUMIM PENTRU INCREDERE SI APRECIEREA EFORTURILOR
NOASTRE IN CEI 3 ANI !
VA ASTEPTAM IN CONTINUARE la actiunile pe care le vom organiza !
Pentru februarie si martie avem in vedere:
1.Implicare in campania de combatere a saraciei ( afise , ajutoare , consiliere)
2.Vizita partenerilor din proiectul “Eliminarea saraciei prin dezvoltarea spiritului
antreprenorial si ICT'' in cadrul programului Socrates /Grundtvig 2.
3.Pregatirea evenimentului cu ocazia ,, Martisorului si a Zilei Femeii'' 3-4 martie
4.Participarea la Bologna , Italia in cadrul proiectului B3-4003 a celor 8 , membre
A.F.R si RNOFR 9-12 martie
5. Lansarea cursului de dans ,, sa fim frumoase si gratioase'' 15 martie , abonament 2
ori / saptamina 60 RON
6, Dezvoltarea dialogului social privind egalitatea de sans intre barbati si femei (
proiect B3 -4003 al A.F.R.)
7 . Implicarea Retelei in proiectul ARQ( arheologie si patrimoniu cultural )

INVITATIE
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA va invita la intrunirea cu
partenerii sai din Austria si Ungaria care se desfasoara in proiectul “Eliminarea
saraciei prin dezvoltarea spiritului antreprenorial si ICT'' in cadrul programului
Socrates /Grundtvig 2.
Intrunirea are loc in data de 16 Februarie 2006, orele 16.00 la sediul AFR din
Str. Victor Eftimiu 2 et. 6 camera 401.
Evenimentul se doreste a fi un schimb de idei si experienta privind importanta eliminarii
saraciei in perspectiva integrarii europene si realizarea unei strategii comune a societatii
civile implicate in acest domeniu.
Acest proiect face parte dintr-o campanie initiata de AFR de combatere a saraciei,
desfasurata in perioada 2005-2006. Campania se realizeaza prin oferirea de consultanta
celor ce isi aleg un drum in viata, o meserie, incurajarea spiritului de antreprenoriat,
asistenta in domeniul tehnologiei informatiei (ICT) si nu in ultimul rind educarea
cetateanului in lupta sa cu saracia.
Campania are si un slogan: “Ajuta-ma sa te ajut!”.
Partenerii in proiect doresc sa puna in evidenta , in spiritul responsabilitatii si respectului
valorilor nationale si europene, modalitati prin care se poate realiza eliminarea starii de
saracie pentru respectarea unui drept normal al cetateanului la o viata echilibrata din
punct de vedere economic.
Sunt invitati sa participe la acest eveniment reprezentanti din organizatii nonguvernamentale, autoritati publice si mass-media din Romania si Reteaua Nationala a
Organizatiilor de/ pentru Femei din Romania (RNOFR).
Evenimentul va fi cunoscut intern si international prin pagina web a proiectului precum si
prin pagina web a A.F.R. precum si a partenerilor de proiect din Austria, Ungaria,
Romania.
Taxa de inscriere este de 30 RON. ( 300.000lei)
Fondurile colectate sunt destinate programului umanitar ,,
AJUTA-MA SA TE AJUT pe care A.F.R. il sustine de 16 ani
Pentru inscriere trimiteti scrisoare de intentie , CV( prin e-mail
afr@afr.ro)si si copie dupa ordinului de plata ( fax -21-3159859)
Inscrierea se face în ordinea efectuarii platii, in limita locurilor
disponibile, in contul AFR COD IBAN: RO93BTRL04101205791324XX
deschis la Banca Transilvania
Sucursala Lipscani cu mentuinea “participare , /nume/”.

Taxa de participare se poate achia si inaintea seminarului la A.F.R.
Persoana de contact este Liliana Pagu
e-mail afr@afr.ro , tel. 0720593912, 0744561431
Va rugam sa ne comunicati pana in data de 10 Februarie asupra deciziei de participare la acest eveniment si
daca doriti sa va exprimati punctul de vedere. Asteptam sa ne transmiteti formularul de participare
completat prin email sau fax.
Propunerile pot fi transmise pe suport electronic. Fiecare prezentare poate dura 10 minute. Asteptam un
rezumat in engleza si romana pentru mapa.
Participantii la intrunire se pot inscrie sa participe la excursiile de 1 zi la Calarasi (18 februarie 2006).
Organizatorii asigura logistica seminarului, pauza de cafea
Asteptam confirmarea participarii.
Echipa AFR
FORMULARUL DE PARTICIPARE
Se va trimite semnat si stampilat prin fax –21-3159859, sau prin e-mail afr@afr.ro
Titlu, nume si prenume:
Pozitia si institutia din care faceti parte:
Adresa curenta :

Telefon si fax:

E-mail:

Vreti sa propuneti o prezentare pentru intrunire?
Doriti sa participati la excursia organizate in zilele de :


18 Februarie 2006 la Calarasi

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati.
In speranta ca veti aprecia importanta participarii dvs. la acest eveniment international
Va asteptam !
Liliana Pagu, Presedinta Asociatiei Femeilor din Romania
Coordinator National al Retelei ONG–uri de/pentru Femei din Romania
Bucuresti POB 37-80, sector 2 TEL/FAX 40-21-3159859 mobil 0744561431
e-mail afr@afr.ro

www.afr.ro

ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA este cea mai cunoscuta organizatie
implicata de 16 ani in promovarea unui statut corespunzator pentru femeile Romaniei,
in spiritul aplicarii reale a conceptului egalitatii de sanse intre barbati si femei
SOLIDARITATEA FEMEILOR = FORTA NATIUNII

