ANUNT DE PRESA
BUCURESTI, noiembrie 2014
PATRONATUL ROMAN, in parteneriat cu UNIVERSITATEA “Lucian Blaga” SIBIU, SIVECO
Romania SA si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS Miercurea Ciuc, deruleaza
proiectul strategic POSDRU/144/6.3/S/130106 cu titlul “A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse
pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord-Est
prin Calificare, Initiere si Perfectionare“ intr-un context care
 plaseaza in centrul atentiei rolul vital al educatiei in orice stadiu al dezvoltarii carierei profesionale
 prin respectarea dreptului la instruire si formare profesionala continua bazata pe competente,
respectiv “a sti plus a face”
 avand ca rezultanta
 furnizarea oportunitatilor reale pentru egalitate de sanse in ceea ce priveste politica
salariala
 accesul la locuri de munca si protectie sociala
 evitarea “feminizarii saraciei” concretizata prin migrarea femeilor catre munca platita
si prin masuri de armonizare a vietii personale cu cea profesionala
 atenuarea stereotipului potrivit caruia “Femeia constituie un FACTOR de RISC la
angajare” constituindu-se in ceea ce se identifica a fi “un grup vulnerabil”.
Prin activitatile specifice proiectate si prin rezultatele anticipate ca urmare a implementarii
proiectului, obiectivele initiate vizeaza:
 sustinerea unor masuri de asigurare a egalitatii de sanse facilitand accesul egal la piata locurilor
de munca;
 modificarea raportului de participare a femeilor si barbatilor in unele sectoare de activitate
economica si sociala;
 reducerea diferentelor de venit la munca de valoare egala intre femei si barbati in sectorul public
si privat;
 eliminarea hartuirii la locul de munca pentru grupurile vulnerabile si armonizarea raportului viata
personala – munca;
 fixarea conditiilor pentru succes personal si profesional al femeilor ,“Sanse egale si respect!”
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 “Investeste in oameni!”,
Axa prioritara nr.6 “Promovarea incluziunii sociale“, Domeniul major de interventie 6.3
”Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.
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