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18 Iunie 2014 

COMUNICAT PRESA 

 

FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY LANSEAZA PROIECTUL 

Egalitatea de şanse - de la concept la realitate  

POSDRU/149/6.3/G/129337 
  

Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Timiş, vă invită în data de 18 Iunie 2014, ora 11.00 la Hotel 
Boavista, Sala Rosie, la conferința de lansare a proiectului Egalitatea de şanse - de 
la concept la realitate - POSDRU/149/6.3/G/129337. 

Proiectul este 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 egalitații de 
șanse pe piața muncii”. Valoarea totală a proiectului este de 2.115.660,00 lei, din 
care valoarea contribuţiei FSE este de 1.840.717,29 lei, valoarea contribuţiei de la 
bugetul naţional este de 232.629,51 lei, iar contribuţia proprie a Fundației Serviciilor 
Sociale Bethany este de 42.313,20 lei. Perioada de derulare este de 18 luni, mai 
2014 – octombrie 2015. 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului egal pe piața muncii și 
îmbunătățirea capacității de ocupare și asigurarea accesului egal la ocupare și la 
construirea unei cariere profesionale pentru 418 femei din judetul Timiș și din 
Regiunea de Vest. Proiectul se adreseaza în special femeilor dezavantajate din 
punct de vedere socio-economic prin furnizarea unor pachete de servicii de 
educație, formare și sprijin și a unor activități de promovare a principiului egalității de 
șanse și de gen adresate autorităților publice locale și partenerilor sociali, cu privire 
la combaterea inegalităților bazate pe etnie, dizabilitate, vârsta și gen. 

Rezultatele propuse in acest proiect sunt: 418 femei vor fi recrutate in urma celor 
84 de campanii de informare si constientizare derulate; 286 de femei vor participa la 
cursuri de calificare/recalificare, din care 246 femei vor fi certificate; 20 de femei vor 
participa la cursuri de formare a competențelor antreprenoriale, din care 17 femei vor 
fi certificate, iar 5 femei isi vor deschide propria afacere; 40 de femei vor participa la 
cursuri de competente TIC, din care 35 femei vor fi certificate; 10 persoane varstnice 
vor fi identificate si recrutate ca voluntare. Vor fi organizate pe parcursul 
implementarii proiectului: 8 seminarii de promovare a principiului egalitatii de sanse 
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si de gen, 5 focus-grupuri, 12 intalniri ale membrilor Comisiei Judetene pentru 
Egalitate de sanse intre femei si barbati, o conferinta de deschidere, o conferinta de 
inchidere a proiectului si o conferinta de sustenabilitate si transferabilitate 
interregionala de bune practici. Va fi elaborat ghidul „Egalitatea de gen in 
administratia publica locala”.  

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și 
non-profit care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special 
copiilor și a familiilor oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în 
asistența socială. 

 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Calea Dorobanților, Nr. 4, Timișoara 
Tel/Fax: 0256.499.431; 0356.401.984 
E-mail: bsst@bethany.ro 

 
Persoane de contact:  
Diana Cristea, Manager proiect, diana.cristea@bethany.ro 
Ramona Racoțea, Expert monitorizare activitati tehnice, 
ramona.racotea@bethany.ro 
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