REZULTATE INTERMEDIARE
la data de 31.10.2009

Selectarea zonelor şi comunităŃilor de intervenŃie

In urma selectiei zonelor de interventie pentru primul an de proiect au fost identificate 100 de
localitati în 6 regiuni de dezvoltare, respectiv 19 judete.
Identificarea persoanelor resursă la nivelul zonelor alese din randul persoanelor cu prestigiu în randul
femeilor si identificarea nevoilor de formare a acestora
Persoana-resursă are roluri multiple de care depinde succesul proiectului: schimbarea atitudinilor,
mentalitatilor si rolurilor de gen, stimularea identificarii participative a oportunitatilor de dezvoltare
socio-economica, participare la reteaua de persoane resursa si/sau la cursuri de instruire, transfer de
experienta catre actorii locali etc.
Prin tehnici specifice de facilitare comunitara (interviuri individuale si de grup, adunari publice,
decizii luate prin vot majoritar etc) au fost identificate in cele 100 localitati-tinta 159 persoane-resursa,
ceea ce înseamna ca, in peste 50% din localitati au fost atrase în proiect cel putin 2 persoane-resursa.
85% din personele-resursă sunt femei, restul sunt barbati care au dorit (si au dobandit legitimitatea la
nivel comunitar) sa-si asume acest rol in cadrul proiectului, varsta medie a persoanelor-resursa este de
36 ani.
Optiunile de formare ale persoanelor-resursă sunt, in ordine, pentru: cursul de formare de formatori
(81%), cursuri aferente serviciilor sociale/ dezvoltarii proiectelor comunitare (48% din totalul
persoanelor-resursa), cursuri antreprenoriale (35% din totalul persoanelor-resursa).
Crearea retelei persoanelor resursa
Rolul retelei de persoane resursa este : facilitarea schimbului de informatii/experiente pe teme de
interes, dezvoltare economica locala si sociala. Reteaua persoanelor resursa poate constitui o baza
pentru înfiintarea Asociatiei femeilor antreprenor din mediul rural, care constituie un rezultat
preconizat al proiectului.
In cadrul activitatilor retelei a fost constituita o baza de date cu adresele de e-mail ale persoanelor
resursa si a fost creat un e-group la care au fost invitate sa se alature toate persoanele resursa care au
adresa de e-mail. In urma consultarii persoanelor resursa de către facilitatorii comunitari, au fost
identificate si postate pe e-group urmatoarele tipuri de informaŃii utile:
• informatii cu privire la dezvoltarea de activitati pentru persoane cu probleme sociale
• realizarea de cereri de finantare
• modalitati de implicare si mobilizare a comunitatii locale
• schimb de experienta si idei pentru proiecte de dezvoltare locala
• informatii despre oportunitati de finantare - granturi, credite
• idei de afaceri
• informatii despre posibili investitori
• modalitati de animare si mobilizare a membrilor grupurilor comunitare
• modalitati practice de a realiza un schimb de experienta si de bune practici cu alte persoane
resursa din cadrul proiectului
• informatii privind procedura de înfiintare a ONG-urilor
Crearea si functionarea grupurilor mixte pentru egalitate de sanse
Au fost constituite 86 de Grupuri Comunitare Mixte pentru Egalitate de Sanse. In ansamblu, din
componenta grupurilor înfiintate fac parte 945 de persoane, dintre care 770 femei si 175 de bărbaŃi. In
cadrul acestor grupuri au fost inclusi reprezentanti ai autoritatilor locale, lideri, reprezentanti ai
mediului de afaceri, ai scolii, ONG-uri si persoane apartinand categoriile sociale vulnerabile din
localitate.

Toate cele 86 de Grupuri Comunitare Mixte pentru Egalitate de Sanse au fost formalizate prin
incheierea unui proces verbal de constituire care a fost inregistrat la Primarie.
In cadrul intalnirilor de constituire au fost identificate participativ urmatoarele solutii pentru
rezolvarea nevoilor de dezvoltare socio-economica ale comunitatilor-tinta :
•
înfiintarea de centre de zi, centre comunitare multifunctionale pentru persoanele dezavantajate
din localitati
•
dezvoltarea de servicii de ingrijire la domiciliu
•
accesarea de finantari pentru dezvoltarea de proiecte sociale
•
accesarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii
•
realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale, institutii publice si private pentru
implementarea de proiecte sociale si economice
•
organizarea de cursuri de calificare
•
organizarea de sesiuni de informare cu privire la finantari
•
facilitarea accesului la servicii de consultanta pentru persoanele care doresc să initieze o
afacere
•
acordarea de facilitati pentru întreprinzători
•
sprijinirea mesterilor locali pentru valorificarea superioara a produselor pe care le realizeaza
•
crearea de centre de informare si initiere de afaceri
•
dezvoltarea de centre de colectare si prelucrare a materialelor prime locale.
Toate cele 86 de Grupuri Comunitare Mixte pentru Egalitate de Sanse au încheiat un acord de
parteneriat cu autoritatile locale în scopul promovarii si sustinerii solutiilor identificate de catre
membrii grupului si pentru initierea de demersuri pentru punerea lor în practica.
Facilitatorii comunitari au sprijinit membrii grupurilor prin oferirea de informatii despre
posibilitatile de afiliere la structuri asociative care le-ar putea reprezenta interesele si informatii care-i
pot sprijini în rezolvarea unor probleme specifice cu care se confrunta.
Identificarea potentialelor femei antreprenor sau initiatoare de proiecte comunitate si a nevoilor lor de
formare
In ansamblu, datele centralizate la sfarsitul lunii august indica faptul ca au fost identificate 596
persoane interesate sa participe la cursuri de formare (în afara persoanelor resursa). Asta înseamna, in
medie, ~6 persoane/ localitate.
Din cele 596 persoane identificate :
• 376 (63%) au optat pentru cursuri antreprenoriale (atât autorizate, cat si neautorizate)
• 15% dintre persoanele identificate si-au manifestat preferinta exclusiv pentru cursurile de
Managementul Firmei (CNFPA), in timp ce 12.5% au optat exclusiv pentru cursul de
Management de Proiect (CNFPA).
Organizarea cursurilor
Formarea formatorilor
Pentru pregatirea cursurilor au fost realizate pachetele de formare si au fost elaborate si adaptate
materiale vizuale de instruire (slide-uri), exercitii practice, agenda celor doua cursuri, 5 seturi de
subiecte grila pentru examenul teoretic si subiectele pentru testul practic, precum şi toate listele de
participare, cataloagele si borderourile necesare examinarii finale de catre o comisie de examinare
numita de CNFPA, necesare pentru eliberarea certificatelor de absolvire.
Cursurile au fost organizate si desfăşurate in paralel la Târgu Jiu si Cluj Napoca pentru
persoane din judetele limitrofe. In ambele localitati, au avut loc doua sesiuni, prima intre 21-23
august si ultima in 28 si 29 august, care s-au finalizat cu absolvirea si acordarea de certificate
CNFPA tuturor celor 24 participanŃi (21 femei, 3 barbati). Grupurile de instruire au cuprins în
principal cadre didactice tinere din mediul rural si personal angajat în cadrul autoritatilor locale,
dar si alte specializari si categorii.

Cursuri antreprenoriale
Pentru a veni in intampinarea doleantelor beneficiarelor, exprimate in cursul analizei nevoilor de
instruire, de a participa la cursuri în localitati cat mai apropiate localitatilor lor de resedinta, pentru a
optimiza costurile acestor evenimente, precum si în scopul de a asigura o participare cat mai intensa a
cursantilor, in 9 cursuri antreprenoriale, dupa cum urmeaza:
Localitate

JudeŃ

Leresti

Nr.
participante

Arges

Belciugatele

Ilfov

Cotargasi, Brosteni

Suceava

Aninoasa

Hunedoara

Deva

Hunedoara

Alba Iulia

Alba

Ramnicu Valcea
Botosani

Valcea
Botosani

Sibiu

Sibiu

11
21
16
20
22
16
16
15

18

Sesiunea 1

Sesiunea 2

18-20 Septembrie

2 - 4 Octombrie

18-20 Septembrie

2 - 4 Octombrie

18-20 Septembrie

2 - 4 Octombrie

18-20 Septembrie

2 - 4 Octombrie

25-27 Septembrie

9 – 11 Octombrie

18-20 Septembrie

2 - 4 Octombrie

18-20 Septembrie

2 - 4 Octombrie

16 – 18 Octombrie

30-31 Octombrie, 1
Noiembrie

23 – 25 Octombrie

6-8 Noiembrie

De asemenea, s-a stabilit ca programul de instruire sa se desfasoare in doua sesiuni de cate 3 zile,
perioada de desfasurare a cursurilor fiind aleasa pentru sfarsitul de saptamana, vineri - duminica, cu o
perioada de pauza de doua saptamani intre sesiuni, pentru a raspunde cerintelor exprese ale
participantilor exprimate inca de pe parcursul analizei nevoilor de instruire si pentru a le oferi timpul
necesar de a finaliza, cu asistenta instructorilor – consultanti, componentele propriilor planuri de
afaceri corespunzătoare modulelor predate.
Toti cei 154 de participantii la cursurile incheiate in
perioada de raportare au fost femei, ponderea
Ponderea participanŃilor în funcŃie de grupele de
principala avand-o cele cu varstă cuprinsa intre 25 –
vârstă
45 de ani.
3.77%

13.21%

15.09%

15-24 ani
25-45 ani
46-54 ani

Pe o scala de la 1= Suficient, la 5=Excelent,
aprecierea generala asupra cursurilor a fost de 4,76,
adica de la foarte bine in sus, aproape excelent.

55-64 ani

Servicii de consultanŃă
67.92%

Pana in prezent au fost oferite servicii de
consultanta in afaceri unui numar de 44 de femei
beneficiare (in total 34 zile de consultanta).

