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Regiuni de implementare: Sud-Vest Oltenia, NordEst, Sud-Muntenia

Grup ţintă:

740 de persoane din mediul rural şi urban,
dintre care 718 femei aflate în diferite situaţii de dificultate, care
au suferit şi/sau suferă din cauza fenomenului de violenţă
domestică şi/sau fac parte dintr-o familie monoparentală,
originare din regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Vest
Oltenia şi 22 de persoane din cadrul autorităţilor publice locale şi
centrale

Obiectivul general
 facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a femeilor
dezavantajate din punct de vedere social (femei care au
suferit şi/sau suferă din cauza fenomenului de violenţă
domestică
şi/sau fac parte
dintr-o familie
monoparentală) prin îmbunătăţirea competenţelor şi
abilităţilor socio-profesionale, cu ajutorul unui amplu
proces de calificare, care include orientare, formare şi
destinaţii de plasare.

Activităţi
1. Promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor
dezavantajate din punct de vedere social
2. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare
profesionala, inclusiv calificare şi recalificare, pentru
creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor
femeilor şi asistenţa pentru femei în vederea iniţierii
unei afaceri

Parteneriat
Beneficiar:
Asociaţia Pentru Dezvoltare
Durabilă Slatina

Parteneri:
Instituto de Formación
Integral, S.L.U.
Fundaţia Filocalia
Asociaţia Centrul de
Incubare Creativ Inovativ de
Afaceri
Serviciul Public de Asistenţă
Socială Curtea de Argeş

3. Sprijin pentru crearea unei reţele
profesionale în vederea facilitării
ocupării femeilor din grupul ţintă
4. Informare şi comunicare
5. Campanie
pentru
creşterea
conştientizării şi combaterea violenţei
domestice
împotriva
femeilor
realizată
printr-o
cooperare
transnaţională şi interregională
6. Managementul proiectului

În data de 10 iulie 2014 la Slatina, judeţul Olt,
a avut loc conferinţa de lansare a proiectului.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a
numeroşi reprezentanţi ai sectorului public,
ai
societăţii
civile
şi
ai
mediului
nonguvernamental.
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La 1 august a intrat în vigoare Convenţia
Consiliului Europei privind prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a
violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul).
Convenţia se va aplica tuturor formelor de
violenţă împotriva femeilor, inclusiv violenţa
domestică, care afectează femeile în mod
disproporţionat.
Conventia poate fi descarcata de aici:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/con
ventionviolence/convention/Convention%20210%20
Romanian.pdf

Ministrul Muncii încurajează scăderea
decalajelor existente între bărbați și femei,
combaterea violenței împotriva femeilor,
precum și o mai mare participare a femeilor în
domeniul public, politic, economic, cultural,
iar una dintre priorități este introducerea unui
sistem integrat de monitorizare a cazurilor de
violență domestică și violență de gen la nivel
național, potrivit unui comunicat al instituției:
http://www.agerpres.ro/economie/2014/07/2
5/ministerul-muncii-introducerea-unui-sistemintegrat-de-monitorizare-a-cazurilor-deviolenta-domestica-si-de-gen-la-nivelnational-o-prioritate-11-58-18
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