Evolutia proiectului in
primul an de implementare

2009

In primul an de implementare s-au realizat cinci dintre activitatile planificate, astfel:
Pe parcursul primelor sase luni a fost realizata cercetarea diagnostic cu scopul de a
determina situatia actuala a nevoilor femeilor la nivelul comunitatilor rurale si de a identifica
oportunitati de mici afaceri sau proiecte comunitare posibile de initiat de catre acestea.
Bazinul de cercetare a acoperit localitati din 20 de judete ale tarii, iar in urma prelucrarii
si analizei informatiilor culese, a fost relevata existenta unei discrepante evidente intre zonele
geografice vizate atat inter cat si intra-judetene in ceea ce priveste potentialul de dezvoltare a
antreprenoriatului feminin.
Cercetarea realizata a contribuit la selectarea zonelor de implementare a proiectului, ce
acopera judetele: Botosani, Neamt, Suceava, Caras-Severin, Hunedoara, Bihor, Bistrita-Nasaud,
Cluj, Maramures, Salaj, Alba, Sibiu, Mures, Arges, Prahova, Ialomita, Calarasi, Gorj, Valcea. In
interiorul acestora au fost identificate 424 de comunitati care indeplinesc criteriile stabilite, 100
dintre acestea fiind selectate pentru participarea in proiect pe parcursul primului an de

implementare.
La nivelul fiecarei comunitati selectate au fost implicati un numar de promotori ai
proiectului, pe de o parte prin intermediul specialistilor in facilitare, iar pe de alta parte prin
atragerea unor persoane care se bucura de recunoastere in cadrul comunitatilor din care provin.
Astfel a fost creata o retea din 152 de persoane-resursa care constituie un element de legatura
intre beneficiarii proiectului si echipa care asigura implementarea, contribuind la credibilizarea si
cresterea sustenabilitatii actiunilor desfasurate.
Mai mult, a fost sprijinita participarea comunitara prin constituirea in localitatile selectate
a unui numar de 86 de grupuri mixte pentru egalitate de sanse, care participa si vor continua sa
participe activ, prin mentinerea unui dialog si chiar prin intermediul incheierii de parteneriate cu
autoritatile locale, la identificarea in mod colectiv a nevoilor sociale, de dezvoltare economica
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locala dar si la identificarea si propunerea de solutii pentru rezolvarea acestora.
Dezvoltarea activitatilor proiectului a fost sustinuta de desfasurarea unei campanii de
informare si motivare a participarii femeilor la activitatile proiectului, in special la cele de
formare dar si de consultanta pentru initierea unei afaceri sau a unui proiect comunitar.
Un eveniment central il reprezinta conferinta nationala de presa, organizata la Bucuresti
in data de 16 septembrie 2009, la care au participat jurnalisti specializati pe teme specifice
fondurilor structurale, redactori ai sectiunilor de social ale celor mai importante cotidiene,
reviste de business, agentii de presa, publicatii online, publicatii pentru femei. Evenimentul a
generat 8 aparitii in presa scrisa, 18 intrari in mediul online (un total de 26 de aparitii) precum si
patru emisiuni radio.
In completarea actiunilor de relatii publice si interventiilor in mass-media scrisa dar si
difuzarea spotului radio pe posturi locale, a fost sustinuta o activitate continua de informare
directa a grupului tinta vizat, la nivelul comunitatilor selectate, prin intermediul expertilor in

facilitare implicati in proiect dar si a persoanelor resursa. Astfel, au fost organizate intalniri si
dezbateri in grup in mediul rural dar si sesiuni individuale, care au prilejuit inclusiv diseminarea
materialelor informative produse in proiect (flyer, brosuri, pliante, etc).
Scopul acestor actiuni a fost nu numai de a contribui la cunoasterea proiectului de catre
potentialele beneficiare ci si

de a imbunatati si stimula perceptia acestora cu privire la

posibilitatea de a initia si a conduce propria afacere. Un accent deosebit a fost plasat si pe
constientizarea nevoii detinerii de cunostinte si abilitati necesare desfasurarii cu succes a unei
afaceri sau a unui proiect comunitar, care pot fi obtinute prin participarea la cursurile de formare
oferite in mod gratuit in cadrul proiectului.
Astfel, campania de informare a contribuit si va continua sa contribuie la stimularea
interesului si la atragerea participarii reprezentantelor grupului tinta, selectate in baza unor
criterii prestabilite, la cursurile de formare de formatori, management antreprenorial si
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management de proiect.
Pe parcursul primului an de implementare au fost organizate, la Targu Jiu si la Cluj, doua
sesiuni de training pentru formare de formatori, care s-au finalizat cu acordarea a 24 de certificate
recunoscute de CNFPA pentru toti participantii.
Pe parcursul lunilor Septembrie - Noiembrie 2009, au fost organizate si primele 9 cursuri
de management antreprenorial, in localitatile: Leresti (Arges), Belciugatele, Cotargasi (Comuna
Brosteni, Suceava), Aninoasa (Hunedoara), Deva, Alba Iulia, Ramnicu Valcea, Botosani, Sibiu.
Cursurile au fost absolvite de catre toate cele 154 de participante, femei din mediul rural sau
urban de dimensiuni reduse.
In completarea activitatii de formare, proiectul a prilejuit oferirea de servicii de
consultanta pentru 54 dintre participantele la cursul de management antreprenorial, in initirea
unei afaceri proprii.
In decursul anului 2 de implementare vor continua actiunile de formare, cursurilor de
formare de formatori si de management antreprenorial adaugandu-li-se cele de management de
proiect. Acestea vor fi completate de furnizarea de servicii de consultanta si sprijin in initierea de
afaceri si de proiecte comunitare. Mai mult, pe baza unor criterii clar stabilite, doua grupuri de
beneficiare ale acestor servicii vor participa la un schimb de experienta in Spania, unde vor
intalni persoane care provin din medii asemanatoare lor si care au reusit cu succes sa
implementeze propriile idei de afaceri sau proiecte.
Actiunile de popularizare a proiectului vor continua, in acelasi timp cu stimularea
atragerii si mentinerii participarii membrelor grupului tinta vizat.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

