Reteaua Nationala a ong-urilor de/ pentru femei din Romania
,RNOFR,
Intrunire organizata de Asociatia Femeilor din Romania
in data de 26 august a.c. intre orele 16-19 la sediul A.F.R. din str.Victor Eftimiu 2
etj. 6 cam .401.

LA MULTI ANI! LA 2 ANI DE ACTIVITATE!
Solidaritatea femeilor = forta natiunii
Din palmaresul activitatii desfasurate de Retea intre august 2003 -august 2004:
Participari in organizarea de evenimente:
-Participare si sprijin acordat Asociaţiei Femeilor din România in organizarea de traininguri în
cadrul programului „Viziunea Femeilor asupra Nonviolenţei şi a Păcii”, desfăşurate la
Bucuresti 27 octombrie 2003 si Craiova 29-31 octombrie Proiectul a fost organizat de
Asociatia Femeilor din Romania cu suportul Asociaţiei Internaţională a Reconcilierii – IFOR
din Olanda.
-Participare si sprijin acordat Asociaţiei Femeilor din România in organizarea Seminarului cu
ocazia Zilei Internationale a Femeii, 8 Martie 2004.
,,FEMEILE, PUTERE SI CREATIVITATE’’
proiect al ASOCIATIEI FEMEILOR DIN ROMANIA dezvoltat impreuna cu partenerii din Spania,
Austria, Irlanda, Romania in cadrul proiectului Socrates /Grundtvig 2 INTAED
-Participare si sprijin acordat Asociaţiei Femeilor din România luni, 26 aprilie 2004 cu ocazia
seminarului organizat la implinirea a 14 ani de activitate ,, Probleme ale egalitatii de gen la 14
ani de democratie in Romania’’
-Participare si sprijin acordat Asociaţiei Femeilor din România in organizarea Vineri 4 iunie a.c.
la Bucuresti a unui GENDER MAINSTREAMING TRAINING in cadrul proiectului Socrates/
Grundtvig 2 .Trainingul a fost sustinut de experti din Luxemburg, Germania, Italia ,Spania ,
Romania.
-Participare in cursurile de limba engleza ( mediu si avansati) organizate de A.F.R.
-Participare la trainingul de ,, Management al proiectelor ‘’ organizat de A.F.R.
-Participare la doua mese rotunde pe probleme de comunicare si marketing organizate de
AFCSC SI ROD
-Participare la evenimente artistice organizate de ,,If …daca pentru femei ‘’SPECTACOLUL
4M(OTHERS) si OFRR ,concert formatia ,, Gloria’’
Reteaua a raspuns favorabil la actiunea A.F.R. cu privire la :
Nominalizarile A.F.R. privind cele 10 diplome de excelenta oferite pentru implicare
deosebita in dezvoltarea miscarii de femei in Romania postdecembrista
PARTICIPARE IN CAMPANII
RNOFR si-a exprimat sustinerea in:
- campania pentru declararea saptamanii non-discriminarii in Romania - sustinuta de Declaratia
ProToleranta.

- campania intiata de Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania (A.P.F.R) care sa
informeze impotriva legalizarii prostitutiei
-campania de Solidaritate in apararea Deltei ( Consilul Mondial al Romanilor)
-campania de Solidaritate cu elevii si profesorii din Transnistria ( Consilul Mondial al Romanilor)
- campania de modificare a proiectului de Cod Fiscal propuse de colegii din societatea civila.
Sustinem ideea de directionare cãtre ONG a 2% din cuantumul impozitului final pe venit/profit
datorat statului de cãtre persoanele fizice sau juridice.
-campanie internationala pentru educatie nonviolentei active.
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.
-campania privind ordonanţă de urgenţă nr.96din 20 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii
la locurile de muncă
ALTE PARTICIPARI
Prin participarea A.F.R. reteaua a salutat lansarea Coalitiei Femeilor de Afaceri , proiect CIPE
RNOFR a participat la diverse actiuni organizate in cadrul proiectului de twining "Infiintarea
Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse" derulat de MMSSF in colaborare cu institutia
similara din Spania la invitatia Echipei proiectului Phare RO02/IB/SO-01 privind "Infiintarea
Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati".S-a sustinut implicarea
directa a ong-urilor de femei in structura de conducere a ANES
RNOFR a raspuns invitatiei Federatiei familiiilor pentru Pacea lumii de a participa la conferinţa cu
titlul „Făurirea unei Căi pentru Reconciliere şi Pace”desfăşurata la Ambasada Păcii,
Bucuresti, pe data de 10 iunie 2004
RNOFR a raspuns invitatiei Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) pe 8-9 iulie
2004, la Conferinţa Naţională Europa 2007 – prezent şi viitor.
S-a participat la ce de a 4-a Conferinte a Consiliului Mondial al Romanilor de pretutindeni ''Vatra
Dornei ( 29 iunie –2 iulie ) unde a avut loc sedinta de constituire a Ligii Internationale a
Femeilor Romane LIFERO, care cuprinde membre din Romania, SUA , R. Moldova, Italia .
Organizatia va fi inregistrata in SUA , Georgia , Atlanta si isi va mari aria de activitate cu romince
din toate colturile lumii.
PARTENERIAT EXTERN
-RNOFR a fost invitata sa primeasca o delegatie a asociatiei ARSIS – Association for the
Social Support of Youth , GRECIA in luna februarie 2004
-S-a raspuns solicitarii d-lui Leb E. Pittman din cadrul universitatii George Mason SUA ,pentru a
fi sprijinit in realizarea proiectului de cercetare asupra situatiei femeilor din Romania
-Membre RNOFR au participat la o Intilnire organizata la Ambasada Chinei cu reprezentante ale
Federatiei Femeilor din CHINA
-Reteaua a raspuns pozitiv la invitati de implicare in programele Fundatiei Summitul Mondial al
Femeilor,organizate in beneficiul femeilor si copiilor din Romania.
PARTICIPARI EXTERNE
-Membre ale Retelei au participat la MED-PHARE, primul FORUM al organizatiilor femeilor de
afaceri si a manageri din spatiul mediteranean si tarile in curs de aderare la Uniunea Europeana
,care s-a tinut la Sitges -Barcelona , Spania intre 29-31 ianuarie 2004 si a fost oganizat de
AFAEMME ( Federatia femeilor de afaceri din spatiul mediteranean ) in cadrul unui proiect Phare.
-RNOFR prin A.F.R. a aplicat in competitia ,,the 2004 Associations Make a Better World
Awards’’SUA
-RNOFR prin A.F.R. a raspuns pozitiv actiunilor organizate de Women Citizens of Europe
Network (RCE)din Madrid, Spain. Presedinta A.F.R. fiind cooptata in bordul expertilor Aliantei
RNOFR prin A.F.R. a raspuns activ semnalindu-si participarea in cadrul Coalitiei KARAT a
organizatiilor de femei din CEE

TINERI VOLUNTARI IMPLICATI
25 tineri din Romania, Spania , SUA
Intrunirile curente ale Retelei s-au tinut la sediul Asociatiei Femeilor din Romania din
str.Victor Eftimiu 2 etj. 6 cam .401 Bucuresti
S-a stabilit ca mijloc de comunicare si informare pentru membrele retelei abonarea ( gratuita)si
folosirea listei de discutii ro_civil@yahoogroups.com, administrata de A.F.R.
Liliana Pagu , Presedinte A.F.R . Coordonator national al RNOFR

