„Combaterea discriminării şi creşterea
potenţialului de angajare a femeilor din
mediul rural”
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul
naţional, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POSDRU) 2007-2013 şi răspunde obiectivelor specifice ale Axei
Prioritare 6 - “Promovarea Incluziunii Sociale” şi, mai concret, obiectivelor
Domeniului Major de Intervenţie 6.3 - “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii”.
Durata proiectului: 34 luni: ianuarie 2010 - octombrie 2013
Valoarea totală a proiectului: 17.756.695,60 lei
Proiectul are ca obiectiv general stimularea şi creşterea ratei de ocupare
a populaţiei feminine din mediul rural, prin intermediul unor acţiuni integrate
direcţionate către reducerea inegalităţii de şanse şi creşterea accesului la un loc
de muncă a acestei categorii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Combaterea stereotipurilor de gen privind rolul femeii din mediul rural,
precum şi atragerea acestui grup-ţintă pe piaţa muncii, prin campanii de
informare şi conştientizare, care vor atinge 1.000.000 de persoane.
2. Îmbunătăţirea capacităţii de angajare a femeilor din mediul rural prin
cursuri de calificare şi recalificare, precum şi prin consiliere profesională pentru
peste 500 de femei din mediul rural.
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Beneficiar al contractului de finanţare: Asociaţia Femeilor şi
Familiilor din Mediul Rural (AFFMR)
AMFFR are ca scop principal promovarea drepturilor femeilor din mediul
rural, promovarea egalităţii de şanse, facilitarea accesului acestui grup la
programe de educaţie continuă.
Parteneri:
 Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este un organism de
interes public ce are ca activitate principală administrarea de sisteme de
granturi destinate combaterii sărăciei, regenerării socio-economice şi
incluziunii sociale.
 Saatchi & Saatchi X Publicitate este o agenţie de publicitate
specializată în realizarea de campanii publicitare, evenimente, promoţii,
caravane, programe educaţionale şi programe sociale.
 Asociation Agraria de Jovenes Agricultores de Almeria - ASAJA
ALMERIA este o organizaţie profesională a cărei misiune este de a
reprezenta, apăra şi sprijini interesele profesionale ale populaţiei din
mediul rural.

De ce un proiect care să trateze tematicile discriminării şi accesului
egal pe piaţa muncii al femeilor din mediul rural?
În ciuda eforturilor instituţionale şi ale mediului de afaceri din ultimii ani,
femeile din mediul rural rămân pe o poziţie structural dezavantajată, atât pe
considerente de gen, cât şi din punct de vedere al mediului de rezidenţă, în
raport cu accesul pe piaţa forţei de muncă.
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Acest lucru este demonstrat în primul rând de datele statistice existente.
Astfel conform INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării
(AMIGO) trimestrul II 2009, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă
(15-64 ani) se ridică în perioada vizată la 59,2%. Nivelul ratei de ocupare a
populaţiei în vârstă de muncă se situează la o distanţă de 10,8% faţă de ţinta
de 70%, stabilită pentru anul 2010 prin Strategia de la Lisabona (fata de 6,9%
în trimestrul II 2008). La fel ca şi în trimestrele anterioare, gradul de ocupare era
mai mare pentru bărbaţi (65,6%, faţă de 52,9% pentru femei). În privinţa
delimitării mediilor de rezidenţă, datele statistice nu prezintă cu acurateţe
situaţia reală, existând o uşoară distorsionare dată de asimilarea calităţii de
lucrător pe cont propriu cu cea de persoană ocupată. Astfel, datele statistice
indică o rată de ocupare de 62,2% pentru persoanele din mediul rural, faţă de
57,1% în mediul urban. În realitate, aproape 50% din totalul persoanelor din
mediul rural nu sunt angajate, iar marea majoritate a acestora sunt femei.
Luând în calcul atât datele statistice mai sus menţionate, cât şi o bună
cunoaştere a mediului rural, AFFMR împreună cu partenerii săi a iniţiat acest
proiect care propune măsuri pentru îmbunătăţirea egalităţii de şanse şi a
nivelului de incluziune socială, îmbunătăţirea accesului femeilor pe piaţa muncii,
precum şi reducerea gradului de dependenţă economică a acestora.
Astfel, în urma unei anailze detaliate au fost identificate următoarele nevoi
specifice, cărora li se adresează acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului:
1. Nevoia de combatere a stereotipurilor de gen. Desi s-au înregistrat
progrese în atitudinea comunităţilor rurale vis-a-vis de participarea femeilor pe
piaţa muncii, o serie de stereotipuri privind inferioritatea femeilor continuă să se
perpetueze, fapt care produce o fractură vizibilă între viaţa de familie şi
dezvoltarea profesională a acestora. În cadrul Sondajului “Percepţii şi atitudini
ale populaţiei României faţă de fenomenul de discriminare”, realizat în iulie
2008 la solicitarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
(CNCD), doar 15% dintre respondenţi si-au exprimat dezacordul cu privire la
faptul că este mai mult datoria bărbatului de a aduce bani în casă, şi mai mult
datoria femeii de a se ocupa de treburile casei şi de familie.
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2. Nevoia de combatere a discriminării de gen şi de ameliorare a egalităţii
de gen. Discriminarea de gen favorizează menţinerea unei situaţii dezavantajate a femeilor în raport cu bărbaţii. În sondajul mai sus menţionat, doar 6%
dintre respondenţi au considerat că femeile se află într-o poziţie mai bună decât
bărbaţii, faţă de 44% care au susţinut contrariul. O simplă enumerare a
instituţiilor care activează în domeniu demonstrează recunoaşterea existenţei
fenomenului, dar şi nevoia combaterii sale. Piaţa muncii este puternic afectată,
fiind plasată pe primul loc în cadrul aceluiaşi sondaj CNCD, între domeniile în
care respondenţii şi-au simţit drepturile încălcate. Femeile se confruntă atât cu
dificultăţi de inserţie/reinserţie profesională, cât şi cu acţiuni şi atitudini
discriminatorii privind nivelul de remunerare şi accesul în anumite domenii sau
poziţii.
3. Nevoia de combatere a sărăciei, de creştere a gradului de ocupare şi
de diminuare a dependenţei economice. Statisticile INS pentru trimestrul II 2009
arată un raport de dependenţă economică (număr de persoane inactive şi în
şomaj ce revin la 1.000 persoane ocupate) de 1.292‰, acesta fiind mai
ridicat pentru persoanele de sex feminin, şi anume, 1.603‰. Pentru a
reduce diferenţele şi a ameliora situaţia dificilă din prezent a femeilor din mediul
rural, sunt necesare acţiuni orientate către dezvoltarea adaptabilităţii acestui
grup, în special prin intermediul programelor de invăţare continuă. În prezent,
România se află pe ultimul loc între ţările membre UE la acest capitol, conform
Eurostat Labour Force Survey 2005.
4. Nevoia de informare şi conştientizare cu privire la discriminare şi
creşterea încrederii pentru inserţia/reinserţia pe piaţa muncii. Deşi este
recunoscută existenţa discriminării de gen pe piaţa muncii, doar 33% dintre
respondenţii sondajulului CNCD au reacţionat împotriva discriminatorului într-un
caz la care au fost martori. În conştientizarea nivelului de discriminare, nivelul
de educaţie este foarte important. Femeile trebuie să fie capabile să
recunoască tratamentul discriminatoriu, precum şi drepturile şi măsurile la care
pot recurge, în cazul în care se confruntă cu o astfel de situaţie.
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5. Lipsa existenţei unor furnizori specializaţi în formare profesională în
mediul rural, precum şi lipsa unei corelări reale a cererii şi ofertei pe piaţa forţei
de muncă pentru locuitorii din mediul rural, din cauza faptului că actorii locali
principali (AJOFM-urile) se află în municipiile reşedinţă de judeţ.
Modalităţile prin care acest proiect va contribui la rezolvarea
nevoilor femeilor din mediul rural
Realizarea unei analize a situaţiei României privind gradul de ocupare
a populaţiei feminine din mediul rural, egalităţii de şanse şi stereotipurilor
de gen:
- evaluarea situaţiei la nivel local în comparaţie cu cea de la nivel naţional,
respectiv european;
- analiza oportunităţilor de dezvoltare economică;
- analiza oportunităţilor de dezvoltare profesională în scopul de a selecta
acele arii de interventie (zone geografice) în care este necesară o mai
bună corelare a ofertei de locuri de muncă cu formarea minima necesară
pentru ocuparea acestora.
Conceperea şi desfăşurarea unei campanii de informare cu accent pe
combaterea stereotipurilor de gen:
• Conturarea şi definirea problematicii discriminării femeilor în rândul
publicului-ţintă;
• Conştientizarea stereotipurilor existente în mediul rural şi a impactului
negativ generat de acestea, atât la nivel individual, cât şi în familii şi
comunităţi;
• Combaterea acestor stereotipuri prin intermediul unei campanii de
informare şi sensibilizare la nivel naţional.
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Înfiinţarea unor Centre de Suport pentru oferirea de informaţii şi
consiliere a femeilor în vederea accesării unui loc de muncă şi furnizarea
de cursuri de calificare/recalificare:
• Înfiinţarea şi promovarea Centrelor de Suport menite să ofere informare şi
consiliere femeilor din mediul rural privind oportunităţile de îmbunătăţire a
capacităţii de angajare prin creşterea nivelului lor de pregătire, mai precis,
cursuri gratuite de calificare/recalificare, necesare pe piaţa muncii la nivel
local.
• Aceste Centre vor avea atribuţii similare Agenţiilor Judeţene de Ocupare,
dar vor funcţiona în mediul rural. Un mare avantaj îl va constitui faptul că
personalul Centrelor de Suport va fi proactiv, preluând iniţiativa în oferirea
de servicii potenţialelor beneficiare.
• Orientare profesională a femeilor din mediul rural în accesarea unui loc de
muncă.
Contribuţia efectivă a proiectului la combaterea discriminării şi la
creşterea accesului la piaţa muncii a femeilor din mediul rural
 Cel puţin 1.000.000 de persoane vor fi mai conştiente de necesitatea
abandonării stereotipurior de gen şi a promovării şanselor egale în
accesarea unui loc de muncă;
 4 centre de suport capabile să ofere informaţii, consiliere si sprijin pentru
creşterea nivelului de ocupare a femeilor din mediul rural, din zonele
vizate;
 Cel puţin 4.000 femei informate cu privire la oportunităţile de
calificare/recalificare şi angajare în cele 4 regiuni selectate;
 Minim 100 actori relevanţi informaţi cu privire la modalităţile de promovare
a participării echitabile a femeilor pe piaţa muncii;
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 Cel puţin 300 angajatori (din cele 4 regiuni selectate) informaţi în legătură
cu activităţile şi rezultatele proiectului, pentru a media oportunităţile
existente de angajare cu nevoia de locuri de muncă a femeilor calificate în
cadrul proiectului;
 Cel puţin 7000 de persoane, dintre care peste 70% femei, informate cu
privire la oportunităţile de calificare/recalificare şi angajare în cele 4
regiuni selectate;
 Cel puţin 500 de femei din mediul rural care au finalizat programe de
calificare/recalificare pe diverse teme şi au obţinut diplome recunoscute
de CNFPA;
 Cel puţin 700 femei consiliate cu privire la găsirea unui loc de muncă sau
pentru deschiderea unei afaceri;
 Cel puţin 100 femei şi-au găsit un loc de muncă până la finalul proiectului.
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