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Constanta, 14 iunie 2013

CONFERINȚA DE INCHIDERE A PROIECTULUI
"Promovează femeia"

Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă marchează vineri, 14 iunie 2013, închiderea proiectului
„Promovează femeia” în Regiunea Sud -Est, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Opera țional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013. Conferința finală va avea loc la hotel Ibis Constanta, începând
cu ora 13.00.

Proiectul a fost implementat în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2013 de către Agen ția Naționala pentru Ocuparea
Forței de Muncă în parteneriat cu Instituto de Formacion Integral (Spania) în doua regiuni de dezvolta re ale României:
Regiunea Sud-Est și Regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă de a facilita integrarea femeii pe piaţa muncii şi promovarea princip iului egalităţii de şanse şi de gen,
eliminarea practicilor discriminatorii.

Activitățile proiectului au urmărit :

Sensibilizarea cu privire la egalitatea de şanse, pentru combaterea stereotipurilor de gen şi promovarea egalității de
şanse pe piaţa muncii;

Cercetarea cu privire la situaţia femeii, din perspectiva socio-profesională. Identificarea realităţii sociale cu privire la
situaţia femeii pe piaţa muncii în cele două regiuni de dezvoltare (Sud -Muntenia şi Sud - Est);

Formarea profesională a femeilor - facilitarea obţinerii calificărilor necesare în meserii cerute pe piaţa muncii de către
400 de femei;

Dezvoltarea unei pagini web ( www.promoveazafemeia.com) și a unei platforme web
(platforma.promoveazafemeia.com  ) unde sunt reunite articole, știri, cursuri online, ghiduri, rapoarte de cercetare și
alte informaţii relevante în legătură cu promovarea egal ităţii de şanse pe piaţa muncii;

Înființarea a două retețele de sprijin pentru femei în cele două regiuni de dezvoltare, Sud -Muntenia și Sud-Est, la care
participă reprezentanți ai instituțiilor publice si ai organiza țiilor neguvernamentale;

Cooperarea transnaţională: schimb de experienţă şi bune practici – prezentarea altor forme de integrare a femeii pe
piaţa muncii.
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