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comunicat de presa 
Târgu Jiu, Martie 2007 

 
Consolidarea reţelei judeţene a promotorilor în perspectiva implementării “Strategiei naţionale privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi” 
 

Asociatia pentru Sanse Egale - APSE, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Egalitate de 
Sanse intre Femei si Barbati – ANES si cu Directia Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei Gorj 
lanseaza site-ul proiectului Consolidarea reţelei judeţene a promotorilor în perspectiva implementării 
“Strategiei naţionale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi”, finantat prin programul Matra 
KAP al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos în România 
 
 Scopul proiectului este crearea şi întărirea capacitaţii instituţionale, specializarea membrilor 
reţelei judeţene pentru a obţine o implementare eficienta a Strategiei naţionale pentru şanse egale intre 
femei şi bărbaţi şi a cadrului legal european. Contribuie la dezvoltarea noilor idei, abordări, proceduri şi 
practici cu privire la politicile egalităţii de şanse şi propune discuţii realizarea la final a unui plan strategic 
judeţean comun în scopul multiplicării impactului proiectului. 
 

Grupul tinta este constituit din reprezentantii administraţiei publice locale, sectorului privat si ong-
urilor, membri COJES, care vor fi implicati in implementarea strategiei nationale privind egalitatea de 
sanse. 

 
Rezultate urmărite 
 

1. O mai bună capacitate de informare şi diseminare în cadrul reţelei ANES prin noul website, punctul de 
informare în Târgu Jiu şi prin newsletter-ul judeţean al egalităţii de şanse 

2. o expertiza specializată despre participarea membrilor COJES care să creeze o intercomunicare 
dezvoltată şi o reţea judeţeană specializată 

3. o intercomunicare îmbunătăţită şi abilitaţi în domeniul relaţiilor publice a membrilor COJES capabilă 
să implementeze şi să dezvolte Strategia Naţională şi să contribuie la înfiinţarea reţelei naţionale a 
egalităţii de şanse. 

4. o implicare mai profundă şi colaborare cu autorităţile publice naţionale şi cu organisme corespondente 
europene pentru o mai bună utilizare a abilităţilor ong-urilor regionale şi a transferului de know-how 
european către organizaţiile/grupurile ţinta din România. 

 
 

Bugetul total este de 11.400 Euro din care 9.000 Euro reprezinta contributia Ambasadei Regatului 
Tarilor de Jos în România si se desfasoara pe parcursul a 6 luni. 
  
 
 

Proiectul este finanţat prin programul Matra KAP al Ambasadei Regatului Tarilor 
de Jos în România 
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