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ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA implmenteaza din luna decembrie 2010
proiectul strategic
cu titlul „SANSE EGALE SI RESPECT – INSTRUMENTE
ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN”, cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, conform contractului POSDRU/97/6.3/S/62066.
Proiectul in valoare de 14,666,463.57 Ron se desfasoara pe o perioada de 31 luni si este
implementat in parteneriat cu HCS Advanced People Strategies SRL, partenerul national, si
OLYMPIC TRAINING AND CONSULTING LIMITED, partenerul transnational.
Obiectivul general al
proiectului este promovarea egalitatii de sanse in domeniul
antreprenoriatului, prin stimularea implicarii femeilor in initierea si dezvoltarea propriei afaceri,
in contextul dezvoltarii durabile a comunitatilor din zonele desemnate.
Acest lucru va fi realizat in principal prin crearea a patru Centre de Informare si Consiliere in:
Brasov, Craiova, Iasi si Bucuresti si a unei retele inter-profesionale pentru femei.
1500 de femei vor beneficia in aceste centre de servicii de consiliere/informare privind inceperea
unei afaceri / activitati independente, din care preconizam ca 160 vor demara o afacere/activitate
independenta.
Dorim ca prin implementarea acestui proiect sa aducem un plus de sanse femeilor din Romania
prin:
- Realizarea de cercetari si studii asupra diferentelor bazate pe gen in ceea ce priveste
profesiile, cariera si veniturile, asupra bunelor practici privind egalitatea de sanse;
- Dezvoltarea si implementarea programelor specifice de formare profesionala adresate
femeilor in vederea dezvoltarii aptitunilor si calificarilor acestora;
- Asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri;
- Sprijin pentru crearea de retele profesionale si inter-profesionale pentru femei;
- Activitati inovatoare, interregionale si transnationale concentrate pe bunele practici in
domeniul egalitatii de sanse;
- Serviciile de asistenta oferite in cadrul proiectului sunt activitati inovatoare care vor
creste numarul participantelor la formare profesionala si se vor crea noi locuri de munca,
etc.
Persoana de contact: Giorgiana Busan, Expert informare si publicitate, telefon 0721865055,

e-mail afr@opensys.ro, Str. Jean-Louis Calderon, Nr.1-5, Sc. 1, Ap.3, Sector 2

