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Universitatea „Spiru Haret”, în parteneriat cu Uniunea Naţională pentru
Drepturile Femeii din România organizează, miercuri, 25 septembrie 2013, la
Bucureşti, CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE FINALIZARE A PROIECTULUI

“ProFeminAntrep - Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” , care va avea
loc la sediul central al Universitatăţii „Spiru Haret” din Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr.
13, începând cu ora 11.00.
Conferinţa se desfăşoară în cadrul proiectului “ProFeminAntrep - Promovarea
egalităţii de şanse în antreprenoriat”, al cărui obiectiv a fost acela de a ridica nivelul de
pregătire profesională al femeilor prin participarea la programe de formare în antreprenoriat
adaptate la condiţiile economice şi geografice specifice regiunilor de dezvoltare ale României,
în vederea dobândirii competenţelor necesare iniţierii unei afaceri personale sau a ocupării
unui loc de muncă în domeniu. Proiectul a abordat problematica dezvoltării resurselor umane
prin promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse pe piaţa muncii, cu implicaţii asupra
educaţiei şi formării profesionale a femeilor în vederea integrării pe piaţa muncii, în condiţiile
crizei economice actuale.
Aplicat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi
strategic cofinanţat din Fondul Social European, proiectul s-a desfăşurat atât în mediul urban,
cât şi în cel rural, oferind astfel celor ca. 7.240 de femei înscrise din toate cele 8 regiuni de
dezvoltare ale ţării (dintre care ca. 40% studente) şansa de a participa la cursuri de
formare profesională în antreprenoriat (ca. 6.836 persoane), precum şi la cursuri de
calificare (404 femei) pentru funcţii precum:
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-

Inspector resurse umane (cod 3423.3.2)
Asistent de gestiune (cod 3433.3.1)
Agent comercial (cod 3421.3.1)
Agent imobiliar (3413.3.1.)

Competenţele dobândite au fost, în principal, în domeniile antreprenoriat, management
al afacerilor, marketing, management al reusurselor umane, comunicare şi relaţii publice,
financiar, contabilitate primară, juridic.
După finalizarea cursurilor certificate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor, absolventele s-au putut înscrie la concursul “Premiul pentru iniţiativă
antreprenorială feminină”, unde cele mai bune idei antreprenoriale au fost premiate cu
sume de bani. Un numar de 360 de femei din grupul ţintă, din toate regiunile de
dezvoltare, care au dorit iniţierea unei afaceri au beneficiat de sprijin financiar în cadrul
Concursului ”Premiu pentru inițiativă antreprenorială feminină”, precum și de
asistenţă şi consultanţă din partea experţilor din echipa de proiect în toate fazele acestui
demers. Participantele s-au bucurat de asemenea de sprijin inclusiv după iniţierea afacerii.
În cadrul proiectului s-a desfăşurat și campania “Femei de succes”, care a constat
în organizarea unei Conferinţe Naţionale şi a 8 Conferinţe Regionale în cadrul cărora
femei antreprenor de succes, din diverse domenii de activitate, au împărtăşit din experienţa
lor, încurajând astfel participantele de la cursuri să iniţieze propria lor afacere.
Mai multe detalii despre acest proiect puteţi găsi pe web site-ul oficial al proiectului:
www.profeminantrep.ro
Pentru mai multe informaţii:
Telefon: 021.455.19.98
E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro
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