Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013
Axa prioritară 6 „ „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlul proiectului „Femeile P.O.T. (Putere, Organizare, Tenacitate)”
Contract POSDRU/145/6.3/G/134776

Anunț selecție persoane interesate pentru înființare O.N.G.
”Femeile P.O.T.”
Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat şi depus spre finanţare, în cadrul apelului de
propuneri de proiecte nr. 145, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major
de Intervenție 6.3 – Promovarea egalitătii de șanse pe piața muncii., proiectul
”Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)”, proiect ce a fost
declarat câştigător şi pentru care s-a semnat contractul de finanţare în data de
15.04.2014.
Obiectivul general al proiectului este creșterea oportunităților de angajare ale
femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea de NordEst, județele Vaslui și Iași, prin acțiuni menite să dezvolte și să promoveze
principiul egalității de șanse și de gen.
Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 450 de FEMEI din Vaslui și Iași (cu focalizare
pe cele vulnerabile) din mediul rural/urban, care doresc să se mentina pe piața muncii,
să avanseze în cariera sau să se lanseze în antreprenoriat.
Proiectul își propune înființarea unei structuri asociative a femeilor – O.N.G.
“FEMEILE POT”, din județul Vaslui, în scopul întăririi vizibilității femeilor în viața
comunității. O.N.G.-ul va fi înscris în registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la
judecătoria municipiului Vaslui și va fi făcut cunoscut opiniei publice ca un
rezultat al proiectului și ca o portavoce a femeilor. Organele de conducere ale
acestei asociații vor fi selectate dintre participantele la cursurile și activitățile
proiectului, dintre persoanele interesate, active și care au înregistrat cele mai
bune rezultate.
O.N.G-ul creat prin proiect de către femei și pentru femei, va reprezenta o ”voce”
susținută a femeilor din județul Vaslui, care va putea să funcționeze ca structură

și prin accesarea de fonduri nerambursabile europene/naționale/județene/
locale.
O.N.G-ul va reprezenta interesele femeilor și va fi înscris în baza de date a
organizațiilor nonguvernamentale.
În vederea asigurării transparenței, persoanele din grupul țintă care au participat
activ la activitățile proiectului, au înregistrat cele mai bune rezultate și doresc
să facă parte din structura de conducere a O.N.G -ului “FEMEILE POT”, sunt
rugate să depună un CV și o scrisoare de intenție, la sediul Consiliului Județean
Vaslui.
Persoanele de contact: Cristina Vasiliu, manager proiect/ Alina Albu, asistent
manager proiect, telefon: 0235.361.086, fax: 0235.361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu.

Cu deosebită considerație,
PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU

Judeţul Vaslui

