Dragi colege,
CE MAI FACETI?
Veti gasi mai jos informatii la zi despre ce mai este nou in Reteaua Nationala a ONG-urilor
de/pentru Femei din Romania , a promotorului retelei -A.F.R. precum si a altor organizatii membre!
Am hotarit sa trimitem acest Buletin de 2 ori pe luna pentru a ne promova activitatile intre
intruniri.
Aceasta se poate realiza numai cu contributia dvs.!
Va invitam sa transmiteti pe adresa afr@opensys.ro tot ceeace este nou in ong-urile dvs. sau alte
informatii utile ,pentru a le comunica tuturor!
Asteptam mesajele dvs.de informare asupra activitatilor pe care le desfasurati!
Liliana Pagu , presedinte A.F.R. ,Coordonator RNOFR

RNOFR 115 NOIEMBRIE 2006
ANUNTURI

pentru A.F.R.
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA asteapta inca adeziunea la A.F.R. a D-nei
Nadia Isaila ,presedinta asociatiei REPERE-ASOCIATIE PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA , care a achitat cotizatie pe trimestrul 4 si integral pentru 2007.

pentru RNOFR
Asteptam protocolul semnat ca membrii activi ai RNOFR al asociatiilor
PROVOCATIE si AGORA
O asteptam inca pe Liana Ceterchi,,IF....daca pentru femei''sa ni se alature!

IN FIECARE MIERCURI INTRE ORELE 15-16 intilnire si discutii cu Liliana PAGU ,

presedinte A.F.R.la sediul A.F.R.
Anuntati intilnirea si subiectul prin e-mail afr@opensys.ro sau la 0744561431

ATENTIE!ANUNTAM URMATOAREA INTRUNIRE A RNOFR:

23 NOIEMBRIE a.c. orele 16, 30 la sediul A.F.R.
Va asteptam , avem multe de discutat!

Va rugam sa faceti propuneri pentru agenda si sa va prezentati cu stampila
pentru semnarea unor documente.

1.ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA ,mai primeste inscrieri pentru cursurile
de limbi straine :
Limba engleza si franceza , incepatori si mediu.
Limba engleza, franceza si relatii internationale pentru avansati .
Cursurile se vor tine de doua ori pe saptamina , o sedinta de 2 ore la sediul A.F.R din
Victor Eftimiu 2 , Bucuresti.
Taxa de participare 75 RON /luna .

2.ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA organizeaza luni 20 noiembrie orele
12, 30- 18, 30 la sediul A.F.R ,
Bucuresti str. Victor Eftimiu 2 et, 6 cam 401 un nou curs de pregatire pentru
aplicarea la fondurile nerambursabile
si completare a unei cereri de finantare .
Tematica:
-Surse de finantare , cum sa participi la schimburi internationale , cum sa
gasesti parteneri externi.
-Completarea cererii de finantare: titlu, rezumat, obiectiv general/ obiective
specifice, activitati, buget, matrice logica, evaluare, anexe.
-Proiectul de buget.
-Exemple de proiecte de succes

Cursul se va desfasura interactiv si are ca scop final realizarea unor propuneri
de proiecte ce pot fi imediat aplicate.
Numarul maxim de participanti este de 15 persoane. Taxa de participare este de 150 lei
RON/ asociatie (2 persoane )
sau 75 RON /persoana ( pauza de cafea, suport de curs). achitata in contul A.F.R. sau la
casierie .
Persoanele interesate sunt invitate sa trimita o scrisoare de intentie prin e-mail
afr@opensys.ro
Data limita 15 noiembrie a.c.

3.ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA anunta reluarea incepind cu luni 9
octombrie orele 18, 30 a.c. a programului sau ,, Sanatate si frumusete'' cursul ,,IN PASI
DE DANS''
Un curs deosebit de atractiv , dans de societate pentru doamne, domnisoare si domni!
Realizat in colaborare cu Compania artistica ALHAMBRA STAR ! Nu este limita de
virsta!
Costul sedintei este 7, 5 Ron abonament 10 sedinte , 75 RON . Instructor Anca Iorga
,A.F.R.
Cursul se tine de doua ori pe saptamina ( luni si vineri , 18, 30)la ARENA GYM CLUB,
str.Logofat Luca Stroici nr. 2,sector 2 Bucuresti(cladirea Y& R- intersectia str.
Batiste cu Vasile Lascar)
Locurile fiind limitate, va invitam sa va inscriti, trimitind un mesaj pe adresa :
afr@opensys.ro Alte informatii la 0744561431 si 3159859;

INTRUNIRI , evenimente in Romania
1.Noiembrie la MMSSF s-a desfasurat intrunirea de lucru organizata de ANES
privind STRATEGIA NATIONALA PRIVIND EGALITATEA DE SANSE INTRE
BARBATI SI FEMEI''Au participat Liliana PAGU ,A.F.R. si Geta ADAM ,ARIADNA
2.Noiembrie la Palatul Parlamentului s-a desfasurat conferinta internationala
,,STRATEGIA NATIONALA DE EVALLUARE '' proiect coodonat de Ministerul
Finantelor publice cu parteneri din Olanda si Danemarca
A fost invitata sa participe si a avut o interventie Liliana Pagu , presedinte
A.F.R.
3.Noiembrie la Agentia Fondului cultural national au participat Liliana Pagu si
Daniela Vintila la o consultare privind depunerea de proiecte, licitatie care se va
lansa in cursul lunii noiembrie.
4. Noiembrie asociatia ,,Fetele ghizi''au sarbatorit la Parlament 10 ani dela
infiintare!LA MULTI ANI !
8.Noiembrie Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu
OECD – Programul LEED,a invitat A.F.R. în data de 8 noiembrie la seminarul

internaţional Construirea Parteneriatului pentru Dezvoltarea Socială,
Economică şi Ocupare, care va avea loc la Hotel Intrecontinental începând cu
ora 8.30.S-a transmis invitatia Clemntinei Timus si Daniela Vintila ( A.F.R.) si
Getei Adam ( RNOFR)
FEED-BACK la participari anterioare :
Daniela Vintila :
Vreau sa va scriu referitor la cateva evenimente pe care ni le-ati recomandat la
intrunirea de pe 26.10 a.c.
In primul rand, la Muzeul Taranului Roman, desi initiativa a fost laudabila, eu
consider ca se putea face o mai mare publicitate semnficatiei
evenimentului.Apoi, in ce priveste evenimentul de la Club A, referitor la temele
cele mai vehiculate astazi in mass-media, a fost interesant de aflat care sunt
diversele opinii ale studentimii, importanti consumatori de mass-media de
astazi si de maine.
Tin sa va felicit pentru informarile foarte complete pe care ni le transmiteti.

LIGA FEMEILOR CREŞTINE ORTODOXE
COMUNICAT DE PRESA
In urma desfasurarii, la Rm. Valcea, [ntre 20 – 22 octombrie 2006, a SEMINARULUI
NATIONAL „ASOCIATIILE DE FEMEI ORTODOXE – INTRE ISTORIE SI
CONTEMPORANEITATE”, organizat de Liga Femeilor Crestine Ortodoxe de pe langa
Episcopiei Ramnicului, reprezentantele organizatiilor din orasele Bucuresti, Iasi, ClujNapoca, Timisoara, Sibiu, Galati, Caransebej, Craiova, Oravita, Reghin si Rm. Valcea
au hotarat realizarea unei asocieri nationale sub denumirea de FEDERATIA
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE ALE FEMEILOR CRESTINEORTODOXE DIN ROMANIA.Federatia va contribui la unitatea de miscare a femeilor
crestine ortodoxe din Romania, sprijinirea reciproca in promovarea spiritului crestin,
delegarea reprezentantelor ortodoxe in diferitele structuri cu caracter religios,
realizarea de parteneriate nationale si internationale cu organizatii similare.
Ideea a fost sustinuta si de Asociatia Femeilor din Romania si Liga Internationala a
Femeilor Romace, prin doamna presedinta Liliana Pagu, prezenta la Seminar.

SOLICITARI SI PARTENERIATE
Stimata doamna Liliana Pagu ,
Va multumesc pentru raspuns . Imi pare tare rau ca nu sunt in Bucuresti sa pot
participa la atatea activitati frumoase si interesante pe care le organizati .
Sigur ca sunt interesata de un eveniment , in special pentru orasul meu unde
femeile inca "motaie" .
Le trebuie cu siguranta un suflu nou care sa le trezeasca dintr-un somn de
decenii, asa precum i s-a intamplat "Frumoasei din padurea adormita " .Si
basmele pot deveni realitate , nu ?
Cornelia Negoita presedinta PRO-HOMINI
Asociatia „Surori Musulmane“ a organizat Simpozionul intitulat „Cresterea si
educarea copilului în România“ duminicã, 29 octombrie 2006, ora 14:00, la
Sala Mare a Palatului Copiilor din

Bucuresti.

Au fost dezbatute diverse

si
integrarea lor în societatea româneascã urmat de un program artistic
dedicat copiilor cu ocazia Sarbãtorii Postului.
subiecte ce au în vedere educatia copiilor musulmani si nemusulmani

PARTICIPARI EXTERNE

*A.F.R.participa in cadrul proiectului european la invitatia lui Bo Otterstorm ,
presedinte ATTRAIN, cu care A.F.R. a colaborat si in 2005, "In2Play"-trainingDelegatia A.F.R.este compusa din :Liliana Pagu , presedinte A.F.R.
,Doina Munteanu , vice si Mariana Duran , secretar executiv al
asociatiei .Proiectul va avea loc la la Wales, UK 6-12.11.2007 la Stackpole
Centre, ( taxa de participare 120 euro)
O URARE din partea Clementinei Timus:
Draga Liliana,
Iti multumesc pentru toate mesajele( trimise pe lista
A.F.R.<ro_civil@yahoogroups.com> )care te invita la meditatie cate
putin si mai ales ca ni le trimiti ca sa ramanem impreuna!
Drum bun in" recea si ostila'' ( pentru noi romanii ) Anglie!
Sper sa o incalziti voi cu caldura romaneasca si aratandu-le ca nu suntem chiar
de lepadat!!!..
Va asteptam cu vesti bune .Calatorie placuta!
Clementina
PARTENERI EXTERNI

NEIGHBORS FOR LOCAL COMMUNITY
– project proposal –
Dear Liliana,
First, thanks for compliments!
As I promised, I was searching for grant we could apply together (it doesn't
mean that I am not looking for any way of cooperation if I've not emailed). So,
Canadian Embassy here give grants through CIDA. All information you might
find in attachment. I was thinking, that we might, according to your present and
mine previous work, put attention on females caregivers and elderly, but also
on professionals that work with both.
I am also emailing my project proposal idea that we could use (not only for
CIDA, also Open Society Institute has interesting grants for cooperation
between woman association in region, check it). If you have any idea for
cooperation I, myself, and local government here are very happy to take part.
How are you?
Best regards,

Olivera M. Ćirković, MD
PROGRAME SI PROIECTE
AGORA si PROVOCATIE au incheiat de curind un proiect“Valoare şi

”

Demnitate in parteneriat su Primaria sectorului 2 care a fost finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA în cadrul Programului Phare - Consolidarea Societăţii
Civile în România Componenta 5 – Acces Social fiind destinat asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza Sectorului 2. FELICITARI!
ASTEPTAM MAI MULTE INFORMATII !
Din pacate alte organizatii nu ne-au comunicat activitatea si proiectele pe care
le desfasoara ,
OARE NU AU NEVOIE DE DISEMINARE SI IMPARTASIREA DE BUNE
PRACTICI?
NU UITATI!
Daca doriti sa diseminati informatii sau experiente din activitatea dvs.sau
evenimente pe care intentionati sa le organizatii, va rugam contactatine:afr@opensys.ro
Asteptam sa va abonati la lisat administrata de A.F.R.
ro_civil@yahoogroups.com GRATUIT!
Organizatiile membre active RNOFR restante ( If .....daca pentru femei)
Sunteti asteptate la cursul de scriere a proiectelor de finantare organizat de
A.F.R in 20 noiembrie pentru membrele A.F.R. si RNOFR taxa este nunmaide
50 RON!
O saptamina cu spor!
Liliana Pagu
Presedinte Asociatia Femeilor din Romania
Coordonator National al Retelei ONG-urilor de/pentru Femei din Romania
A.F.R.
Oficiul Postal 37-CP 80 Bucuresti Romania
Tel/Fax 0213159859
Mobil 0744561431
Email afr@opensys.ro
www.afr.ro

