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Parteneri - roluri în proiect

Parteneri - roluri în proiect

Pân` la încheierea sa, proiectul „Un viitor mai bun
pentru femei” î[i propune s` aduc` schimb`ri benefice
vizibile în promovarea unui rol activ al femeilor în cadrul
comunit`]ilor din care fac parte, prin:

Depro Inova]ie
Depro Inova]ie este partener principal [i solicitant al finan]`rii,

Centrul pentru Educa]ie Economic` [i Dezvoltare
din România - CEED România

responsabil pentru coordonarea general` a implement`rii proiectului.

Activit`]ile CEED urm`resc dezvoltarea abilit`]ilor femeilor în ini]ierea

Pe lâng` conceperea [i implementarea campaniei de informare

afacerilor [i proiectelor comunitare prin:

un studiu diagnostic realizat asupra antreprenoriatului feminin

[i motivare a femeilor, în scopul implic`rii acestora în activit`]i de

elaborarea pachetelor de instruire pe teme relevante;

în mediul rural [i ora[e mici;

antreprenoriat [i proiecte comunitare, Depro Inova]ie furnizeaz`,

instruirea formatorilor din rândul persoanelor resurs`;

împreun` cu partenerii s`i, cursurile de formare [i serviciile

organizarea [i sus]inerea sesiunilor de instruire antreprenorial`

100 de grupuri comunitare pentru egalitatea de [anse, care s`

de consultan]` în afaceri sau proiecte comunitare. Totodat`,

general` [i specific`.

contribuie la schimbarea mentalit`]ilor în ceea ce prive[te rolul

Depro Inova]ie este partenerul care preg`te[te [i coordoneaz`

Dup` finalizarea acestor sesiuni de formare, CEED ofer` [i servicii

femeii în comunit`]ile tradi]ionale;

derularea vizitelor de lucru în Spania.

de asisten]` pentru:

minimum 4000 de femei informate în privin]a posibilit`]ii de a
dezvolta afaceri sau proiecte comunitare în medii defavorizate;

Nu în ultimul rând, organiza]ia ofer` suport pentru dezvoltarea re]elei

afaceri (evaluare, plan de afaceri, documente necesare etc.);

de sprijin al femeilor din medii dezavantajate, precum [i pentru

dezvoltarea de proiecte comunitare (idei de proiect, parteneriate,

înfiin]area unei asocia]ii na]ionale a acestora.

surse de finan]are).

www.depro.ro

www.ceedromania.org

tel: 021.650.50.16

tel: 021.313.42.92

Fondul Român de Dezvoltare Social` - FRDS

AMFAR Galicia

FRDS asigur` leg`tura dintre beneficiari [i echipa proiectului,

AMFAR Galicia – Asocia]ia Femeilor [i Familiilor din Mediul Rural Galicia

prin intermediul exper]ilor s`i [i al facilitatorilor din comunit`]i.

(Spania) este partenerul r`spunz`tor de programarea [i organizarea

În acest scop, echipa FRDS coordoneaz` elaborarea studiului-diagnoz`

vizitelor de studiu în Spania. În plus, organiza]ia î[i pune la dispozi]ie

asupra poten]ialului antreprenorial feminin din comunit`]i rurale [i ora[e

vasta expertiz` în domeniul asociativit`]ii [i incluziunii sociale, oferind

o re]ea na]ional`/asocia]ie a femeilor din medii dezavantajate,

mici, identific` problemele sociale din diferite zone ale ]`rii [i particip`

sprijin [i suport pentru constituirea organiza]iei femeilor din mediul

incluzând femei din toate regiunile [i cu reprezentativitate etnic`

la selectarea grupurilor ]int` [i a beneficiarilor proiectului. Organiza]ia

rural.

divers`, gata s`-[i înceap` activitatea.

stimuleaz` implicarea acestora [i sprijin` formarea re]elei de persoane

www.mujerrural.com

resurs` [i crearea de grupuri comunitare. Totodat`, ea evalueaz` nevoile

tel: 0034.91.536.20.35

20 de formatori acredita]i;

|nva]` s` lucrezi pentru tine!

700 de femei instruite în managementul unei mici afaceri,
management de proiect [i/sau proiecte comunitare;
100 de proiecte de afaceri [i de proiecte/servicii de îngrijire asistate;
50 de mici noi afaceri [i proiecte comunitare;

de instruire, contribuie la campania de informare [i ofer` consultan]`
punctual` pe teren pentru probleme din domeniul antreprenoriatului
economic [i social.

UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007 - 2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

www.frds.ro
tel: 021.315.34.15

www.invatapentrutine.depro.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investește în oameni!
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Un viitor mai bun pentru femei

Cui se adreseaz`?

Localizarea proiectului

|nva]`
s` lucrezi pentru tine!
Beneficii

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!

Proiectul a fost creat pentru femei care pot [i î[i doresc
s` fac` mai mult, atât pentru ele [i familiile lor,
cât [i pentru comunitatea din care fac parte.

Proiectul se desf`[oar` în 200 de comunit`]i selectate în urm`toarele

Cursuri specializate [i adaptate nevoilor tale despre cum s`:
ini]iezi [i s` dezvol]i o afacere:

jude]e:

• curs de antreprenoriat [i competen]e manageriale atât pe teme
Jude]ul Alba

Jude]ul Ilfov

generale, cât [i pe teme specifice, relevante pentru comunitatea

De aceea, proiectul „Un viitor mai bun pentru femei” a fost creat

Jude]ul Arge[

Jude]ul Maramure[

ta: agroturism, servicii, produc]ie etc.

pentru:

Jude]ul Bihor

Jude]ul Mure[

ini]iezi [i s` dezvol]i un proiect comunitar, pe teme generale

reprezentante din mediul rural sau din ora[ele mici, care s` ini]ieze

Jude]ul Bistri]a-N`s`ud

Jude]ul Neam]

relevante precum:

mici afaceri sau ac]iuni/proiecte comunitare;

Jude]ul Boto[ani

Jude]ul Prahova

• identificarea de nevoi;

femei care întâmpin` greut`]i, atât din punct de vedere finaciar,

Jude]ul Cluj

Jude]ul Sibiu

• dezvoltarea de parteneriate;

Proiectul „Un viitor mai bun pentru femei” te ajut`, în primul rând,

cât [i din punct de vedere social (minorit`]i etnice);

Jude]ul C`l`ra[i

Jude]ul S`laj

s` în]elegi nevoile comunit`]ii în care tr`ie[ti [i s` înve]i s` le transformi

„antreprenori sociali”, persoane cu prestigiu în comunit`]ile locale,

Jude]ul Cara[ Severin

Jude]ul Suceava

în oportunit`]i de dezvoltare de mici afaceri sau proiecte sociale. Te ajut`

cu rol important în dezvoltarea acestora (preoteas`, înv`]`toare,

Jude]ul Gorj

Jude]ul Vâlcea

s` devii un lider [i s` lup]i pentru lucrurile în care crezi.

profesoar`, moa[`, mic întreprinz`tor cu experien]`, preot, primar).

Jude]ul Hunedoara

Sub îndrumarea speciali[tilor în domeniu, vei afla cum po]i transforma
o idee într-un proiect de succes, participând la cursurile de management

aceste cuno[tin]e teoretice trebuie completate de solu]ii punctuale

implicate minimum 200 de femei „persoane-resurs`”, care se bucur`

la problemele pe care le po]i întâlni, î]i oferim consultan]` specializat`

de prestigiu, cu rol important în identificarea [i facilitarea particip`rii

[i sfaturi practice pentru proiectul t`u.

femeilor la ac]iunile proiectului, dar [i în sprijinirea asocia]iei

Boto[ani
Maramure[

sprijinirea accesului acestora pe pia]a for]ei de munc`.

sau a proiectului comunitar.

specializat` care s` te ajute s` pui în practic` cuno[tin]ele acumulate.

Bistri]aN`s`ud

S`laj

Vei putea beneficia, astfel, de suport în finalizarea unui plan de afaceri

Neam]
Bihor
Cluj

viabil sau a unui proiect social de dezvoltare comunitar`.

Mure[

Alba

Vizite de studiu în Spania

implicate 700 de femei în activit`]i de formare [i consultan]`.

Sibiu
Hunedoara

Prin participarea la aceste vizite vei putea afla care au fost solu]iile g`site

dezvoltarea comunitar` prin promovarea unui rol activ al femeilor în
cadrul comunit`]ilor în care acestea tr`iesc, urm`rind, în principal,

comunitare;

Chiar [i dup` finalizarea sesiunilor de formare, vei beneficia de asisten]`

Suceava

na]ionale pentru dezvoltare comunitar`;
În plus, te încuraj`m s` devii membrul unei asocia]ii care sprijin`

• accesul la surse de finan]are pentru sus]inerea proiectelor

Asisten]` specializat` pentru punerea în practic` a ideii de afacere

informate 4000 de femei cu poten]ial în dezvoltarea de mici afaceri
sau proiecte comunitare;

• exemple de bune practici de proiecte comunitare;

• managementul de proiect.

Din cadrul celor 200 de comunit`]i alese, vor fi:

al unei mici afaceri [i management de proiect. {i pentru c` [tim c`

• elaborarea unui proiect de servicii sociale;

Cara[Severin

Vålcea
Gorj

de femeile spaniole pentru a contribui la dezvoltarea comunit`]ilor în care
Arge[

Prahova

tr`iesc. Vei afla cum o asocia]ie poate [i trebuie s` promoveze interesele
membrilor ei pentru a ob]ine schimb`ri, atât la nivelul mentalit`]ilor,

Ilfov
C`l`ra[i

dar [i în ceea ce prive[te implicarea femeilor în via]a profesional`
a comunit`]ii.

