E şansa ta să te implici, pentru o viaţă fără discriminare de gen!
Conferinţa pentru dezbaterea publică a strategiei privind combaterea stereotipurilor de
gen – comunicat de presă post eveniment
Joi 9 Octombrie 2014, la Hotel Yesterday, a avut loc conferinta pentru dezbaterea publică a
strategiei privind combaterea stereotipurilor de gen din România organizata de SC R4 Consultanta si
Formare Profesionala si Asociatia ALTERNATIVA 2003 în cadrul proiectului: „ Egalitate de şanse şi incluziune
pe piaţa muncii pentru femei în Regiunea Bucureşti – Ilfov”, ID 130466.
Agenda conferinței a cuprins: prezentarea elementelor-cheie în garantarea egalităţii de şanse
pentru toţi, prezentarea strategiei de combatere a stereotipurilor de gen, evaluarea diferenţelor dintre
bărbaţi şi femei în mai multe sectoare ale vieţii din ROMÂNIA, cum ar fi salariile, educaţia, sănătatea şi
puterea de influenţă, drepturile şi responsabilităţile normative pentru bărbaţi şi femei, cadrul legislativ în
domeniul egalitatii de gen.
La eveniment au participat 25 de persoane, cadre universitare, reprezentanti ai institutiilor publice
si ai ONG-urilor din Bucuresti.
In deschiderea evenimentului doamna Daniela Dorcea manager de proiect a prezentat scopul,
obiectivele si rezultatele asteptate ale acestui proiect subliniind faptul ca acesta s-a născut din convingerea
că piaţa muncii trebuie să ofere o şansă tuturor, indiferent de sex, vârstă sau etnie si fiecare persoană are
nevoie de o oportunitate pentru a reuşi în viaţă.
In continuare doamna Mihaela Rotar coordonator Partener 1 a prezentat strategia privind
promovarea egalitatii de gen subliniind importanta acestui instrument de lucru necesar pentru a oferi
informaţii despre nevoile reale şi problemele legate de inegalitatea de şanse în România.
Au urmat interventii din partea doamnei Georgeta Jurcan, președintele C.R.F.P.S. PRO Vocaţie,
doamna Doina Prescura, Şef Serviciu Prevenire Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 1, domnul Gheorghe Florian, Conferentiar Universitar la Universitatea Hyperion, domnul Dănuţ Ioan
Fleacă, Director General, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.
Prin interventiile lor invitatii la conferinţă au subliniat faptul că în societatea actuală sunt reproduse
si transmise numeroase stereotipuri de gen, ceea ce impune o deschidere a modelelor tradiționale, închise
și depășite și o abordare a educației care sa fie utilă dezvoltării individului. Acest lucru va permite atât
femeilor cât şi bărbaţilor să își deschidă orizonturile cunoaşterii, perspectivele, să înceapă să conteste
normele culturale ale masculinității și feminității astfel încât să își poată dezvolta toate abilitățile, și să îşi
poată valoriza, fiecare, competențele.
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