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INVITATIE
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA, lider al miscarii de femei ,prima organizatie democrata
dupa 1989, activa de 23 ani in promovarea statutului femeii in tara si in lume va invita la
workshop-ul Antreprenoriatul feminin-inovatie si tehnologie pentru promovarea afacerii
care va avea loc in data de 31 octombrie a.c.la orele 12-14 in incinta Bibliotecii Nationale a
Romaniei in cadrul evenimentului Future Communities Open Innovation Fair, primul targ de
inovatie pentru comunitatile de maine din Romania.
Future Communities Open Innovation Fair se doreste a fi o platforma de intalnire pentru
autoritati, sector privat, start ups si societatea civila pe subiectul dezvoltarii comunitatilor prin
intermediul tehnologiei pentru comunitatile de maine.
Asociatia Femeilor din Romania este invitata in calitate de beneficiara proiectului :"SANSE
EGALE SI RESPECT Instrumente Antreprenoriale dintr-o perspectiva de Gen" ID- 62066
,SERAF proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul SERAF contribuie la indeplinirea obiectivului general al POSDRU,INVESTESTE IN
OAMENI pentru dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, facilitarea accesului pe
piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul
asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor.
Obiectivul principal al proiectului SERAF este promovarea egalitatii de sanse in domeniul
antreprenoriatului , prin stimularea implicarii femeilor in initierea si dezvoltarea propriei afaceri in
contextul dezvoltarii durabile a comunitatilor din zonele desemnate.
Prin activitatile sale, proiectul SERAF contribuie la consolidarea principiului accesului egal pe
piata muncii si incurajeaza femeile sa isi dezvolte propria afacere , sprijinindu-le in demersul lor
prin servicii si cursuri de instruire , informare si consiliere prin cele patru centre infiintate in cadrul
proiectului , in cele patru regiuni de implementare a proiectului: Nord-Est,( Iasi) Sud-Vest Oltenia(
Craiova ), Centru ( Brasov )si Bucuresti-Ilfov.
Sprijinirea antreprenoriatului feminin din cadrul proiectului a fost realizat si prin solutii de inovatie
si tehnologie moderna pentru promovarea afacerilor nou create de femei sau a activitatilor
independente ale acestora.
• o platforma virtuala;
• o baza de date formata din femei care au fost interesate sa acceseze serviciile
inovatoare oferite de structurile proiectului;
• o retea nationala si transnationala interprofesionala a femeilor cu participarea femeilor
cu profesii variate, insa interese comune in antreprenoriat si autoocupare;
• 12 contacte create la nivel european( in vederea schimbului de bune practici si
experienta, acces la alte servicii) cu organizatii de femei, retele profesionale si
interprofesionale similare de femei ;

•
•

1500 membre in Retea;
crearea a 160 site-uri pentru femeile care si-au deschis o afacere / activitate
independenta;
realizarea website-ului proiectului : www.seraf.ro

•
•
Va invitam sa impartasim IMPREUNA succesul proiectului SERAF si suntem convinse ca prin
utilizarea de catre beneficiarele proiectului si nu numai, a sprijinului acordat prin aceste metode
moderne de inovatie si tehnologie utilizate , prin dezvoltarea antreprenoriatului feminine, viitorul
Romaniei devine mai sigur mai ales daca femeile isi vor ocupa locul cuvenit in comunitate .
Va asteptam si va rugam sa confirmati participarea pina in data de 28 octombrie orele 16.
Liliana Pagu
Presedinta Asociatia Femeilor din Romania

