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"Investeşte în oameni!"

Femeile din mediul rural calificate şi consiliate pentru a-şi găsi un loc de muncă
Comunicat de presă
18 iulie 2012
Pe data de 13 iulie Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) a organizat în parteneriat cu
Primaria comunei Tomeşti din judeţul Iaşi seminarul cu tema „Mai multe şanse pe piaţa muncii pentru
femeile din mediul rural”, eveniment ce face parte a proiectului “Combaterea discriminării şi creşterea
potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”. În cadrul acestuia, femeile din mediul rural, sunt
sprijinite prin activităţi de formare şi consiliere să îşi dezvolte noi abilităţi şi competenţe care să le sporească
gradul de adaptare la dinamica pieţei forţei de muncă şi care le cresc şansele de angajare.
Evenimentul s-a bucurat de participarea a 60 de persoane, constând în reprezentanţi ai instituţiilor publice locale,
ai partenerilor sociali precum şi angajatori din judeţul Iaşi.
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 Iaşi, în special privind creşterea şanselor acestora de
ocupare pe piaţa muncii. Au fost prezentate informaţii despre programele de formare şi serviciile de consiliere
profesională şi antreprenorială pentru femei din mediul rural, măsuri de finanţare din fonduri europene
nerambursabile, în domenii non-agricole precum şi oportunităţi de finanţare pentru susţinerea iniţiativelor
antreprenoriale feminine din mediul rural.
Prin intermediul proiectului au fost consiliate până în prezent 773 de femei pentru a-şi găsi un loc de muncă,
10 dintre acestea s-au angajat, 400 de femei din mediul rural au absolvit programe de calificare
recunoscute la nivel naţional, peste 400 de femei participă la programele de formare şi 1880 de femei au
fost informate cu privire la oportunităţile de angajare pe care le au la dispoziţie.
În judeţul Iaşi, au fost organizate cursuri gratuite pentru mai multe meserii: un curs de bucătar în comuna
Costuleni şi cursuri de frizerie, bucătărie şi operator de calculatoare în comuna Tomeşti. În judeţul Vaslui se
derulează în prezent un curs de bucătar în comuna Muntenii de Sus.
"Există un potenţial mare în mediul rural. Prin acest proiect, ne dorim ca cei din mediul rural să beneficieze de
aceleaşi drepturi precum cei din mediul urban. Am încercat să evidenţiem faptul că, în anumite situaţii, femeile din
mediul rural sunt mai pricepute şi de mai mare nădejde. Am făcut cercetări pentru a identifica motivele ce le
împiedică pe femeile din mediul rural să se angajeze şi ce necesităţi au, de aceea organizăm cursuri pe placul lor,
la care să vină cu plăcere, pentru a le frecventa până la finalizarea lor prin examenul de calificare", a precizat
Cristina Chinole, Preşedintele AFFMR.
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.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot găsi pe website-ul: http://schimba-ti-viata.affmr.ro
Pentru mai multe informaţii:
Alina Dumitru, Coordonator relaţii media locală, Saatchi & Saatchi X Publicitate
Telefon: 0752.163.330; E-mail: alina.dumitru@saatchipr.ro

