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Activitatea 2: Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare
profesională, inclusiv calificare şi recalificare, pentru creşterea
şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor femeilor şi asistenţa
pentru femei în vederea iniţierii unei afacer i

În cadrul acestei activităţi:


au fost selectate încă 221 de persoane din grupul ţintă din judeţele Olt, Argeş şi
Iaşi



La Iaşi, Curtea de Argeş şi Slatina am demarat cursurile de calificare pentru
femei: 2 grupe pentru cursul Lucrător în comerţ si 4 grupe la cursul Lucrător în
estetica şi igiena corpului omenesc.

În prezent, 29 de persoane primesc servicii din partea experţilor din proiect pentru
demararea unei afaceri pe cont propriu.

Activitatea 3. Sprijin pentru crearea unei reţele profesionale în
vederea facilitării ocupării femeilor din grupul ţintă

Am demarat dezvoltarea reţelei de angajatori. Primele acorduri de colaborare le vom
încheia cu firmele disponibile pentru realizarea activităţii practice pe perioada
programelor de formare profesională de Lucrător în comerţ.
De asemenea, pe pagina web a proiectului vom dezvolta o baza de date cu locuri de
munca. Astfel, orice persoană interesată va avea acces la toate informaţiile privind
locurile de muncă vacante din regiunile de implementare a proiectului.

Activitatea 4: Informare şi comunicare

www.femintegra.ro

Pagina web a proiectului, www.femintegra.ro, este în continuare foarte activă.

Secţiunea Ştiri este actualizată permanent şi vă pune la dispoziţie o selecţie de articole
din presa naţională şi internaţională ce abordează teme precum violenţa domestică,
egalitate de şanse şi piaţa muncii.

Activitatea 5: Campanie pentru creşterea conştientizării şi
combaterea violenţei domestice împotriva femeilor realizată
printr-o cooperare transnaţională şi interregională

Anul 2015 a început în forţă pentru noi! Ne-am mobilizat şi am început organizarea de
seminarii şi ateliere în judeţele în care implementăm proiectul. Vrem să aducem
problematica violenţei domestice în atenţia tuturor actorilor publici şi privaţi. La
evenimentele noastre au avut loc dezbateri aprinse între participanţi, ceea ce ne face să
concluzionăm că încă nu se vorbeşte suficient în spaţiul public şi nu se face suficient
pentru a combate violenţa domestică.
Evenimentele au avut loc la
Slatina – 23 ianuarie 2015

Curtea de Argeş – 30 ianuarie 2015

Piatra Neamţ – 5 martie 2015

Prezentările susţinute la aceste evenimente pot fi descărcate de la acest link:
http://femintegra.ro/resurse/

 Ziua de 8 mai devine oficial Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în
România având drept scop promovarea egalității de șanse între sexe ca parte
integrantă a politicii sociale. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat o lege in
acest sens în data de 6 martie 2015.

Detalii aici:
http://www.agerpres.ro/politica/2015/03/06/presedintele-iohannis-apromulgat-noua-legi-8-mai-devine-ziua-egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati16-46-44
 România înregistrează a cincea cea mai scazută rată de angajare în rândul
femeilor din UE
România a înregistrat a cincea cea mai scăzută rată a ocupării forţei de muncă in
rândul femeilor din UE, în 2013, de 56,2%, în timp ce diferenţa dintre salariile
primite de bărbaţi şi femei, de 9,1%, plasează România între primele zece state
UE cu cele mai mici decalaje la plata între genuri.
Mai multe informaţii găsiţi aici:
http://www.incont.ro/social/romania-inregistreaza-a-cincea-cea-mai-scazutarata-de-angajare-in-randul-femeilor-din-ue.html
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