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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 afaceri

 Pana in prezent 574 persoane au urmat cursuri de calificare/ recalificare in cadrul
proiectului, iar 100 de persoane (femei aflate in diverse situatii de risc) au urmat
cursuri de competente TIC si limba engleza. Dintre acestea, 351 persoane au finalizat
cursurile si au obtinut certificarea.
 In cadrul activitatii de asistenta pentru inceperea unei afaceri, 92 persoane se aflau în
diferite stadii ale procesului de asistenta pentru inceperea unei afaceri proprii.
 A demarat realizarea unor planuri de afaceri model pentru primele 5 opțiuni de afaceri
ale persoanelor care au beneficiat de consultanta antreprenoriala. Aceste planuri de
afaceri model vor sta la baza unui minighid pentru asistenta in deschiderea unei afaceri
proprii ce va fi diseminat tuturor persoanelor care au beneficiat de consultanta
antreprenoriala in cadrul proiectului.

 Tot in cadrul acestei activități Solicitantul a organizat programe de formare
profesionala de competențe sociale si civice si competente antreprenoriale in Slatina și
Curtea de Arges. La aceste cursuri au participat 100 persoane din grupul tinta, dintre
care 96 persoane au obtinut certificate.

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

 Au fost contactate firme in vederea colaborarii de-a lungul proiectului pentru
facilitarea realizarii practicii cursantilor pe perioada programelor de formare
profesionala si/sau ocuparii femeilor din grupul tinta. A avut loc o actiune de colectare
de informatii si de informare si au fost realizate acorduri de colaborare cu firme din
Regiunea S-V Oltenia pentru a permite stagii de practica/ angajare a femeilor din
grupul tinta. Pana in prezent au fost incheiate 21 de acorduri de colaborare.
 La sectiunea Loc de munca de pe pagina noastra web sunt incarcate periodic locuri de
munca din regiunile de implementare a proiectului: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia si
Nord Est
http://femintegra.ro/locuri-de-munca/

Activitatea 4: Informare şi comunicare

www.femintegra.ro

 Pagina web a proiectului, www.femintegra.ro, este in continuare foarte activa.
 Sectiunea Stiri este actualizata permanent si va pune la dispoziţie o selectie de
articole din presa nationala si internationala ce abordeaza teme precum violenta
domestica, egalitate de sanse si piata muncii.

Activitatea 5: Campanie pentru creşterea conştientizării şi
combaterea violenţei domestice împotriva femeilor realizată
printr-o cooperare transnaţională şi interregională
 A fost finalizat documentul Spania – Modele privind combaterea violentei
impotriva femeilor in cadrul caruia gasiti informatii detaliate despre bunele
practici intalnite in vizitele de studiu derulate in Madrid in perioada mai-iunie
2015. Ghidul poate fi descarcat de aici:
http://femintegra.ro/wp-content/uploads/2015/07/Ghid-vizite-de-studiu-Spaniaeditat.pdf
 Urmare vizitelor de studiu, am dezvoltat si transmis catre mai multe entitati
(comisii de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice) o lista de propuneri pentru
imbunatatirea legislatiei in domeniul violentei domestice si egalitatii de gen.
 In data de 29.09.2015 vom organiza la Iasi seminarul Discriminarea femeilor pe
piata muncii, ultimul eveniment din seria celor 8 evenimente organizate in cadrul
Campaniei de crestere a constientizarii şi combaterea violenţei domestice.
 Am lansat doua ghiduri de bune practici:
o De la victima la invingatoare – ghid pentru victimele violentei domestice
disponibil aici:
http://femintegra.ro/wp-content/uploads/2014/07/De-lavictima-la-invingatoare_A5_v1.pdf
o Ghid de bune practici in combaterea violentei domestice disponibil aici
http://femintegra.ro/wp-content/uploads/2014/07/Bune-practicieuropene-A5-final_WEB.pdf
 Au fost identificati si selectati cei 60 de membri ai celor doua Retele de sprijin
pentru combaterea si prevenirea violentei domestice. In perioada urmatoare se
vor organiza 4 intalniri cu acesti membri. Prima intalnire pentru reteau din
Regiunea Nord-Est are loc la Piatra Neamt in data de 17.09.2015.

 Se reinfiinteaza Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați (ANES).
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege privind
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin care se
reînființează Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați (ANES).
Deputatul social-democrat Ana Birchall a afirmat că prin proiect se
reînființează Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați (ANES), instituție care are rolul de implementare a legii privind
egalitatea de șanse și de tratament și de monitorizare a aplicării prevederilor
legislației.
http://femintegra.ro/deputatii-au-adoptat-un-proiect-privind-egalitatea-de-sanse-si-detratament-intre-femei-si-barbati/
 Pe 21 septembrie a fost Ziua Internationala a Pacii.
În următoarele 100 de zile, să fim alături de milioane de oameni din întreaga
lume, care suferă din cauza impactului devastator al violenței și al conflictelor.
Să ne împărtășim ideile și planurile pentru a-i ajuta și a-i sprijini pe cei care,
în prezent, au mare nevoie, este îndemnul secretarului general al ONU, Ban
Ki-moon, în mesajul adresat acestei zile.
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/09/21/ziua-mondiala-a-pacii-07-19-46
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