RNOFR
Asociatia Femeilor din Romania invita miercuri 20 august a.c. orele 15,30 -19 la sediul
sau din str. Victor Eftimiu 2 etj 6 cam.401 pe toti membrii activi si simpatizanti ai Retelei
Nationale de/ pentru femei din Romania la sarbatorirea implinirii unui an de activitate a
Retelei .
Din palmaresul activitatii desfasurate de Retea intre august 2002 -august 2003:
-Semnarea protocolului de parteneriat initiat de Asociatia Femeilor din Romania , lider al miscarii
de femei si cei 25 membrii activi si 20 simpatizanti ai RNOFR pentru un program de informare ,
comunicare, suport reciproc si actiuni comune.
- 14 intruniri de lucru .
-Participarea in cadrul unui proiect international promovat de Reteaua TIMSSE (Transatlantic
Internet/Multimedia Seminar Southeastern Europe )seminar on-line cu participanti din Paris ,
Munchen si S.U.A.
-Actiuni in parteneriat cu Subcomisia Parlamentara pentru Oportunitati Egale in vederea
promovarii proiectului de lege privind constituirea Autoritatii Nationale pentru Egalitatea de
Sanse , ca mecanism national institutional ,care sa promoveze si sa monitorizeze respectarea
principiilor egalitatii de sanse pentru femei si barbati.
-Scrisoarea semnata de membrele RNOFR adresata Delegatiei Permanente a Comisiei
Europene in Romania,Domnului Jonathan Sheele,Seful Delegatiei Europene in Romania a
subliniat inca odata necesitatea unei Autoritati Nationala pentru Egalitatea de Sanse ,o institutie
cu caracter national, care sa isi desfasoare activitatea independent si eficient in stransa legatura
cu societatea civila si care va putea fi un partener serios pentru implementarea Programelor
Uniunii Europene in Romania in domeniul problematicii egalitatii de sanse pentru femei si barbati.
-Participarea in cadrul Campaniei mondiale de combatere a fenomenului violentei indreptat
impotriva femeilor ( 25 Noiembrie - 10 Decembrie ) actiuni in cadrul celor 16 ZILE IMPOTRIVA
VIOLENTEI organizate simultan in Bucuresti, Craiova, Pitesti , Iasi si Vaslui
1.Spectacolul 4M(others)urmat de discutii libere pe tema :VIOLENTA INDREPTATA IMPOTRIVA
FEMEII
2.Masa rotunda din data de 10 decembrie cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor omului ,in
care s-au dezbatut probleme legate de drepturile femeilor in Romania
- Participarea in cadrul Campaniei de protest si a Mitingului desfasurat in Piata Revolutiei in
legatura cu initiativa Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de modificare prin Ordonata de
urgenta a Legii Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale , ordonanta cu prevederi discriminatorii prin modificarea conditiilor de acordare a
indemnizatiei de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani si consecinte dramatice
asupra persoanelor care doresc sa aiba copii (in special asupra femeilor)
-Participare la invitatia Asociatiei Grija pentru Suferintele Omului Zalau , Primaria Municipiului
Zalau, Asociatia Prietenii Cartii si voluntarii de la Copul Pacii la intalnirea avand ca principal
subiect de discutie "Rolul si locul femeii in comunitate''
-Organizarea Conferintei cu tema ,, Educatie pentru Nonviolenta activa '' in parteneriat cu
Comunitatea franceza pentru dezvoltarea fiinţei umane,organizaţie creată de către Mişcarea
Umanistă din Franta ,in cadrul Campaniei internaţionale pentru educaţia activă la NON-VIOLENŢĂ.
-Participarea la Seminarul de lansare a Retelei UN-NGO-IRENE/Eastern Europe

-Participare si implicare in organizarea seminarului international ,, Armonie multiculturala =
Integrare Europeana '' , proiect de Educatia Adultilor ,coordonat de Asociatia Femeilor din
Romania, cu parteneri din Scotia, Italia Portugalia si Ungaria.
- Participarea in cadrul unui nou proiect al Oganizatei femeilor refugiate din Romania ,, Sprijinirea
integrarii femeilor refugiate in societatea romineasca''
-Intilniri cu parteneri externi din Anglia, Italia , Franta ,Scotia , S.U.A. , Portugalia, R. Moldova ,
Ungaria.
Aceste actiuni ale Retelei Nationale dovedesc ca solidaritatea organizatiilor de femei exista.
La implinirea unei an de activitate felicitam organizatiile active in programele Retelei
si invitam noi membrii sa ni se alature. Informatii despre evenimentul din 20 August a.c. si
confirmarea participarii prin tel/ fax 3159859 si e-mail afr@afr.ro.
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