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Cine suntem?

Asociatia Pentru Sanse Egale este o
organizatie neguvernamentala locala,
infiintata in Targu Jiu in luna mai,
2006 si inregistrata ca persoana
juridica cu caracter nonprofit si
apolitic.
o

Misiune

Promovarea egalitatii de sanse pentru
femei si barbati prin sprijin acordat
ridicarii statutului social si cresterii
vizibilitatii femeilor in profesiunile si
comunitatile lor,
astfel incat ele sa poata contribui
in cel mai inalt grad la transformarile
economice, sociale si politice din
Romania.
o Viziune
O societate moderna, cu femei si
barbati parteneri egali

Romania ca o tara cu o
participare echilibrata a femeilor
si barbatilor la luarea deciziilor la
toate nivelele, in care femeile
sunt cetateni activi si responsabili
in construirea unei culturi
participative
ce
vizeaza
consolidarea
democratiei,
dezvoltarea
economica
si
sustinerea consensului social
pentru o viata demna pentru toti
oamenii – barbati sau femei.
o Scop
 Crearea de condiţii optime pentru
schimburi informaţionale in toate
domeniul egalităţii de şanse în viaţa
sociala, economicǎ si politicǎ in plan
intern sau internaţional.
 Organizarea a diferite programe
sociale, conferinţe, training-uri cu
scopul:
Ameliorării nivelului infoeducativ a populaţiei, prin cultivarea
unei atitudini de responsabilitate si
constientizare la nivel individual,
familial si comunitar.
- Prevenirii conflictelor de natura
discriminatorie prin promovarea
tolerantei reciproce si a respectului
pentru diversitatea umana.

- Susţinerii
si
promovării
politicilor
socio-economice
si
culturale
privind
integrarea
României
in
Comunitatea
Europeana.
- acceptare
multiculturala,
diversitate si interacţiune
- împuternicirea, mobilitatea si
diversitatea societatii civile
- sectoarele
dezavantajate
si
marginalizate ale societatii
- educaţie civica, comportament
participativ si institutionalizarea
procesului democratic
- modificarea
unor
practici
tradiţionale nefavorabile femeilor;
- stimularea participării femeilor in
viata politica;
- respectarea egalitatii in drepturi
pentru femeile cu diferite tipuri de
handicap;
- imbunatatirea accesului femeilor
la tehnologiile informaţionale.
- Imbunatatirea
relaţiilor
interetnice si interasiale
 Iniţierea unor programe având ca scop
promovarea Egalitatii de Şanse si
promovarea principiilor impuse de
Uniunea Europeana
 Participarea la acţiuni si activitati
alături de autoritatile locale,
regionale si naţionale, precum si













de alte asociaţii si fundaţii cu
activitati similare
informarea publicului, facilitând
comunicarea
si
transmiterea
informaţiei intre societatea civila si
autoritati prin intermediul unor
campanii de sensibilizare a
forurilor decizionale
Realizarea si arhivarea unei
documentaţii
specifice
problematicii «Egalitatii de Şanse»
Organizarea de campanii privind
Promovarea Educaţiei pentru
Sănătate si a Culturii Egalitatii de
Şanse in şcolile si liceele judeţului
Participarea
la
seminarii,
conferinţe si simpozioane in tara si
străinătate, privind egalitatea de
şanse, discriminarea, drepturile
omului,
condiţia
femeii,
dezvoltarea regionala, integrare
europeana, etc.
Dezvoltarea
de
programe
comunitare
Menţinerea
unei
colaborări
permanente intre organizaţiile
non-guvernamentale naţionale si
internaţionale
care
urmăresc
acelaşi scop
Stabilirea
unor
parteneriate
durabile
cu
alte
Asociaţii
internaţionale

 Dezvoltarea
relaţiilor
de
colaborare ale ONG – urilor cu
structurile guvernamentale si
parlamentare
o Valorile noastre
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