STEP2SUCCESS – ”Promovarea egalităţii de şanse
a femeilor pe piaţa muncii”
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România (CNIPMMR) derulează în perioada mai 2014 - decembrie 2015 proiectul STEP2SUCCESS
– ”Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa
muncii”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul a vizat susţinerea şi îmbunătăţirea
accesului şi participării femeilor pe piaţa muncii prin
promovarea egalităţii de şanse şi de gen în 4 regiuni de
dezvoltare – Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord Est şi Sud.
Proiectul a urmarit facilitarea integrării și reintegrării
pe piața muncii și creșterea oportunităților de angajare prin
acțiuni pozitive de formare profesională, asistență pentru
dezvoltarea unei afaceri și multiple acțiuni de promovare,
informare și conștientizare.
Grupul țintă total al proiectului este format din:




1155 femei care au paticipat la programe de
formare profesională,
100 femei din grupul țintă au fost asistate pentru
inițierea unei afaceri, iar 20 au iniția afaceri
1155 femei pentru programe de formare profesională,
din care:

351 femei (aproximativ 30,39 % din GT) au
participat la programe de formare profesională
pentru TIC și competențe antreprenoriale (120
pentru
TIC,
231
pentru
competențe
antreprenoriale)



804 au participat la programe de calificare și
recalificare

Din grupul țintă total, în regiunea Nord-Est au fost
înregistrate și instruite 377 femei astfel;
 Operator Introducere validare si prelucrare date,
(nivelul de calificare II)
 Croitor îmbrăcăminte femei (nivel calificare II)
 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (nivel
calificare II)
 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (nivel calificare I)
 Baby-sitter (nivel calificare I)
 Lucrător în comerț (nivel calificare I)
 TIC (curs de inițiere)
 Competențe antreprenoriale (curs de inițiere)
Câteva dintre participante si-au exprimat opiniile ca
urmare a frecventarii acestor cursuri ; Operator
introducere, validare și prelucrare date
“Exercițiul minții este necesar, îți deschide simțurile
și te animă. Să descoperi și să înveți permanent, pe
tot parcursul vieții, nu ține numai de vârsta biologică,
ține de dorința fiecăruia dintre noi de a se
autoperfecționa. Modul lejer, dar persuasiv de
transmitere a cunoștințelor (informațiilor) a avut ca
efect asupra mea dorința și interesul de a le utiliza în
activitățile pe care le voi desfășura.” Mihaela Perca,
“Consider oportun cursul urmat, apreciind atât
consistența sa, competența lectorilor, cât și
profesionalismul organizatorilor. În concluzie,
apreciez benefică participarea mea la curs, fiindu-mi
de real folos în activitatea mea” Cristina Cazacu,
“Apreciez efortul și profesionalismul organizatorilor
care au făcut ca etapele cursului să se desfășoare în
condiții excelente prin asigurarea atât a serviciilor de
catering, cât și a bazei materiale (calculatoare),
participarea la curs fiind o adevărată bucurie de
autodepașire!” - Elena Surdu.

