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"Investeşte în oameni!"

Mai multe şanse pe piaţa muncii pentru femeile
din mediul rural
Comunicat de presă
29 iunie 2012

Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) a organizat vineri, 29 iunie 2012,
seminarul cu tema „Mai multe şanse pe piaţa muncii pentru femeile din mediul rural”, ca parte a
proiectului “Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”.
Evenimentul a avut loc în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, iar in cadrul acestuia au participat
reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, ai partenerilor sociali, angajatori din judeţul Focşani şi ai
presei locale.
În cadrul seminarului au fost prezentate informaţii despre programele de formare şi serviciile de
consiliere profesională şi antreprenorială pentru femeile din mediul rural precum şi măsurile de
finanţare din fonduri europene nerambursabile, în domenii non-agricole, pentru femei din
aceeaşi categorie social.
Seminarul a avut ca scop mobilizarea actorilor publici locali pentru a realiza măsuri şi acţiuni care
să contribuie la susţinerea femeilor din comunităţile rurale ale judeţului, în special privind
creşterea şanselor acestora de ocupare pe piaţa muncii.
Proiectul “Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul
rural” este implementat de Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) în parteneriat cu
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Saatchi & Saatchi X Publicitate şi Fundaţia
Integra Slovacia. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.
În cadrul proiectului funcţionează patru Centre de Suport pentru femei din mediul rural în comunele
Tomeşti (Judetul Iaşi), Vârteşcoiu (Judeţul Vrancea),Viişoara (Judeţul Cluj) şi Valea Viilor (Judeţul
Sibiu). Prin proiect, peste 500 de femei din mediul rural se califica în meserii/ocupaţii precum: bucătar,
coafor, frizer, manichiurist/pedichiurist, operator introducere, validare şi prelucrare date, patiser,
îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar/decorator, inspector resurse umane, lucrător în confecţii textile,
administrator/lucrător în pensiune turistică, lucrător în comerţ.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot găsi pe website-ul: http://schimba-ti-viata.affmr.ro
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