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Investeşte în oameni!

Ca s` fii o femeie de succes trebuie, în primul rând,
s` ai încredere în tine [i s` iei cele mai potrivite decizii.
Nimeni nu spune c` este u[or, dar, a[a cum bine [tii, totul
se înva]`. Chiar [i succesul! Dac` vrei s` ini]iezi o mic`
afacere sau un proiect care s` contribuie la dezvoltarea
comunit`]ii în care tr`ie[ti, înscrie-te la cursurile
programului „Un viitor mai bun pentru femei”!
E timpul s` î]i pui în valoare calit`]ile!
De ce a ap`rut proiectul „Un viitor mai bun pentru femei”?
Scopul proiectului „Un viitor mai bun pentru femei” este
acela de a promova egalitatea de [anse pe pia]a muncii,
contribuind la accesul nediferen]iat la un loc de munc`, la
dezvoltarea unor servicii comunitare [i la angajarea femeilor
în activit`]i antreprenoriale, prin instruirea lor în ini]ierea [i
gestionarea de mici afaceri [i activit`]i sau proiecte
comunitare.
Ini]iatori
„Un viitor mai bun pentru femei” este un proiect ini]iat,
în luna noiembrie 2008, de c`tre Compania de consultan]`
Depro Inova]ie împreun` cu Fondul Român de Dezvoltare
Social` (FRDS), Centrul pentru Educa]ie Economic`
[i Dezvoltare din România (CEED) [i AMFAR Galicia
(Asocia]ia Femeilor [i Familiilor din Mediul Rural Galicia Spania) [i care se va desf`[ura, la nivel na]ional,
pân` în luna aprilie 2011.
Rezultate
Pân` la încheierea sa, proiectul „Un viitor mai bun pentru
femei” î[i propune s` aduc` schimb`ri benefice vizibile în
domeniul antreprenoriatului [i antreprenoriatului social
românesc. Astfel, proiectul se va concretiza în:
100 de grupuri comunitare care s` contribuie la
schimbarea mentalit`]ilor cu privire la rolul femeilor;
20 de formatori acredita]i;
700 de femei instruite în managementul unei mici afaceri,
management de proiect [i/sau al unui serviciu comunitar;
100 de proiecte de afaceri [i de proiecte/servicii de
îngrijire asistate;
50 de mici noi afaceri [i proiecte comunitare;
o re]ea na]ional`/asocia]ie a femeilor din medii
dezavantajate, incluzând femei din toate regiunile [i cu
reprezentativitate etnic` divers`.

