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ARCHAEOLOGY PLUS Valorisation of Archaeology, Patrimony and Cultural Roots ARQ+
________________________________________________________________________
Instituţia (denumirea completă) ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
Responsabil proiect (nume, prenume, funcţia în instituţie)
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________________________________________________________________________
Coordonatorul şi partenerii de proiect la nivel european (instituţia, ţara)
_ Emprendedores para el empleo , (Global Interface) SPAIN
_______________________________________________________________________

1. Activităţi realizate până la data de 15 martie (enumerare, scurtă
descriere, număr de participanţi, prezentarea dificultăţilor dacă este
cazul)

A. Intrunirea a partenerilor in cadrul proiectului
Atena , Grecia 14-18 October 2006
- Discutarea realizarii obiectivelor proiectului in cel de-al doilea an
- Confruntarea diferitelor abordari a problematicii proiectului in
cadrul activitatilor de constientizare a populatiei din zonele bogate in
situri arheologice si patrimoniu cultural
- Realizarea si folosirea chestionarelor
Propuneri din partea A.F.R. pentru al doilea an in cadrul proiectului
- Continuarea studiului realizat in urma distributiei de
chestionare si in alte zone decit cele propuse initial( ex. Histria,
Dobrogea)
- Implicarea mediei in proiect
- Consultarea autoritatilor locale asupra protejarii si promovarii
valorilor de patrimoniu cultural
- Extinderea promovarii valorilor de patrimoniu cultural asupra
traditiilor si mestesugurilor din diferitele zone
- Realizarea unei pagini web a proiectului

Intre intrunirile de proiect A.F.R. a organizat 2 mese rotunde cu
reprezentanti ai asociatiei , experti , reprezentanti ai Retelei
Nationale a ong-urilor de femei pentru discutare si diseminarea
activitatilor din proiect ( 50 persoane )
B.Cea de –a doua intrunire in cadrul proiectului
Zaragoza, Spania 26-27 Ianuarie 2007
Discutarea activitatilor desfasurate in fiecare tara din proiect
Continutul website-ului
Propuneri pentru produsul final al proiectului
Activitatile de diseminare
Discutii despre cea de-a treia intrunire dela Viena , iulie 2007
A.F.R. a continuat distributia de chestionare pentru implicarea a
cit mai multor asociatii interesate in dezvoltarea proiectului
2. Produse realizate sau în curs de realizare până la data de 15 martie
(enumerare, scurtă descriere, prezentarea dificultăţilor dacă este cazul)

- Chestionare , pliante si prezentari succinte a unor situri renumite
in Romania .
- Materiale de prezentare, promovarea proiectului in cadrul
intrunirilor de lucru ale Retelei Nationale a ong-urilor de / pentru
femei si a seminarului dela Bucuresti
3. Situaţia cheltuielilor efectuate până la 15 martie:
Buget cheltuieli fixe
Buget alocat prin
Cheltuieli
contract
efectuate până la
15 martie

2700

1574

Buget mobilităţi
Buget alocat prin
Cheltuieli
contract
efectuate până la
15 martie

3435

2 607

4. În cazul în care consideraţi că nu veţi cheltui până la încheierea perioadei
contractuale o anumită sumă din bugetul contractat, precizaţi care este
aceasta: _nu e cazul_ EURO
5. Observaţii, comentarii

Proiectul are anul acesta un partener nou din AUSTRIA care aduce o
contributie importanta in derularea programului

Semnătura responsabilului de proiect şi ştampila instituţiei
Liliana Pagu

