
One World Action (OWA), Marea Britanie este o 
organizaţie a societăţii civile fondată în anul 1989, 
care lucrează alături de organizaţii de femei din 
mediul urban şi rural din Africa, Asia, America Latină 
şi Europa de Est. OWA consideră că rădăcinile sărăciei 
constau în lipsa de putere şi astfel lucrează alături de 
persoanele afectate profund de sărăcie şi excluziune, 
pentru a-i ajuta să-şi recapete vocea, puterea şi pentru 
a le oferi oportunitatea de a-şi transforma propria 
viaţă. Prin activităţi de capacity building, networking 
şi advocacy, OWA abordează teme precum drepturile 
femeilor, guvernanţa participativă şi excluziunea 
socială. Activităţile de advocacy şi de campanie sunt 
îndreptate către Europa şi Marea Britanie, cu scopul 
de a influenţa politicile internaţionale care creează şi 
menţin diferite categorii de oameni în stare de sărăcie.

KARAT Coalition (secretariatul în Polonia)
www.karat.org 

Începand cu anul 1997, coaliţia KARAT funcţioneză 
ca o reţea de organizaţii de femei şi ONG-uri din zona 
Europei Centrale şi de Est, precum si a statelor CIS, cu 
scopul de a asigura egalitatea de gen în regiune prin 
monitorizarea implementării politicilor şi înţelegerilor 
internaţionale. KARAT realizează activităţi de advocacy 
pentru drepturile femeilor, justiţie economică şi socială 
pentru femei şi cooperare pentru dezvoltare focusată 
pe problematica de gen, toate acestea cu un focus 
puternic asupra regiunii CEE şi CIS. KARAT a construit 
o reţea puternică de membri în ultimii 10 ani şi are în 
prezent aproximativ 60 de membri din peste 15 ţări.

 

One World Action
Bradleys Close, White Lion Street, London N1 9PF United Kingdom
T: + 44 (0)20 7833 4075  F: + 44 (0)20 7833 4102
E: info@oneworldaction.org  W: www.oneworldaction.org
Charity registration number: 1022298 Company registration number: 2822893

KARAT Coalition
Rakowiecka 39A/14, 02-521 Warsaw, Poland
T: +48 22 849 16 47 T/F: +48 22 628 20 03 
E: secretariat@karat.org.pl W: www.karat.org

“AUR” - A.N.S.R.U. 
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, cam. 115, Sector 1, București
T/F: 0722 778 484/ 0723 326 084/ 021.313.38.83
E: org.aur@gmail.com W: www.resurseumane-aur.ro

CONNECT!

Acest pliant este realizat cu sprijinul Uniunii Europene.

Punctele de vedere susținute aici nu reprezintă în niciun fel poziția oficială a Uniunii Europene.

 Member of community farmers’ group, Women for Change, Zambia 2010

EAST/SOUTH/WEST WOMEN 
FOR DEVELOPMENT

“AUR”  - A.N.S.R.U.
 Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, România
www.resurseumane-aur.ro 

“AUR” este o organizaţie profesională non-profit, non-guvernamentală, 
creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În 
viziunea “AUR”, activitatea de resurse umane presupune satisfacerea nevoilor 
tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor 
recunoscute pe plan naţional şi internaţional şi promovarea  unui dialog  real 
între toţi actorii sociali. Cei 12 ani de activitate ai organizaţiei s-au concretizat 
prin peste 30 de proiecte implementate la nivel naţional şi internaţional cu 
peste 1.000 de beneficiari direcţi şi peste 5.000 de beneficiari indirecţi; 10 ani în 
elaborarea de instrumente HR, cu peste 2.000 de beneficiari direcţi; evaluarea 
profesională a peste 20.000 de angajaţi; peste 100 de sesiuni de informare 
şi educare, workshop-uri, seminarii, conferinţe; peste 20 de publicaţii de 
specialitate; 4 centre de consiliere pentru promovarea dreptului muncii şi a 
egalităţii de şanse (Bucureşti, Cluj, Hunedoara, Iaşi) etc.  



Egalitate de Gen pentru o Dezvoltare Justă 
În ultimii 30 de ani, organizaţiile care luptă pentru 
drepturile femeilor şi pentru egalitatea de gen    s-au 
mobilizat pentru a poziţiona egalitatea de gen drept 
o parte intrinsecă a agendei de dezvoltare. În cadrul 
Uniunii Europene, aceste eforturi au avut rezultate 
importante precum adoptarea Drepturilor Femeilor 
şi a Egalității de Gen drept unul din cele 5 principii 
cheie în cadrul European Consensus on Development. 
Cehia, Polonia şi Slovacia, care au aderat la UE în 2004, 
precum şi România şi Bulgaria în 2007, au semnat în 
vederea respectării acestor angajamente.

În ciuda politicilor extrem de progresive, la nivelul 
Europei implementarea acestora rămâne problematică 
în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi drepturile 
femeilor, în special datorită lipsei de voinţă politică, 
precum şi a capacităţii reduse, alocării deficitare a 
resurselor şi a lipsei de coerenţă la nivelul diferitelor 
politici. La nivelul noilor state membre UE (NSM), 
aceste provocări sunt amplificate de nivelul limitat de 
experienţă şi expertiză. Proiectul Connect! îşi propune 
să fie un catalizator al încercărilor de a reduce această 
diferenţă dintre politici şi implementarea acestora la 
nivelul Uniunii Europene.

Proiectul Connect! – Conectarea  femeilor la 
nivel global în vederea unei cooperări pentru 
dezvoltare sensibilă la problematica de gen.

Proiectul Connect! reprezintă o iniţiativă de pionierat 
ce are drept obiectiv sprijinirea organizaţiilor de femei 
şi a ONG-urilor din domeniul dezvoltării din Bulgaria, 
Cehia, Slovacia, Polonia şi România, în eforturile lor 
de a influenţa şi responabiliza propriile guverne în 
vederea deplinei implementări a politicii UE referitoare 
la egalitatea de gen şi promovarea femeilor, în cadrul 
programelor de asistenţă pentru dezvoltare. 

Proiectul îşi propune să constuiască legături durabile 
între organizaţiile de femei din Africa de Sud şi ONG-
urile de profil din noile state membre UE. Se oferă 
astfel oportunitatea unică de a descoperi experienţe 
similare şi de a învăţa din împărtăşirea diferitelor 
realităţi, toate acestea conducând la o mai profundă 
înţelegere a diferitelor provocări şi succese înregistrate 
în lupta globală pentru egalitatea de gen. În general, 
proiectul Connect! încurajează crearea şi consolidarea 
unor noi perspective Sud-Est-Vest asupra drepturilor 
femeilor, egalităţii de gen şi dezvoltării.

Proiectul Connect! se desfăşoară pe o perioadă de 
trei ani şi este finanţat majoritar de către Comisia 
Europeană. Coordonarea proiectului este asigurată de 
către organizaţia One World Action din Marea Britanie 
şi de Coaliţia KARAT, reţea regională de ONG-uri din 

Europa Centrală şi de Est, cu secretariatul în Varşovia, 
Polonia. Implementarea proiectului este realizată în 
strânsă colaborare cu o serie de organizaţii membre 
ale coaliţiei KARAT, şi anume:

• “AUR” Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse 
Umane, România 
• GERT – Gen, Educaţie, Cercetare şi Tehnologii, 
Bulgaria
• Asociaţia pentru Şanse Egale şi organizaţia Gender 
Studies, Cehia
• Centrul Slovak pentru Dezvoltare şi Comunicare, 
Slovacia 

Obiectivele proiectului
Proiectul îşi propune să creeze o constituenţă puternică 
la nivelul Uniunii Europene în vederea unei colaborări 
pentru dezvoltare sensibilă la problematica de gen. În 
mod specific, proiectul doreşte:

• Întărirea  capacităţii organizaţionale a organizaţiilor 
de femei, precum şi a ONG-urilor din domeniul 
dezvoltării  (NGDO-uri) din Polonia, România, Bulgaria, 
Slovacia şi Cehia pentru a se angaja într-un dialog 
constuctiv şi constant la nivel naţional cu toţi actorii 
implicaţi în elaborarea şi implementarea politicilor 
referitoare la egaliatea de gen şi dezvoltare.
• Întărirea proceselor de guvernanţă şi responsabilizare 
la nivel naţional între guvernele naţionale şi 
organizaţiile de femei, precum şi ONG-urile ce 

Activităţile proiectului

Mese rotunde la nivel naţional şi internaţional, cu 
scopul facilitării unui dialog regional, schimbului de 
experienţe şi capacity building

Proiectul Connect! va crea spaţii şi oportunităţi 
pentru schimbul şi împărtăşirea de experienţe dintre 
femeile din Africa de Sud şi cele din Europa de Est. 
Expertiza femeilor din Sud va creşte nivelul întelegerii 
şi dialogului din cadrul noilor state membre UE şi va 
sta în centrul experienţei de învăţare Sud-Est-Vest, 
care va contribui la întărirea unei dezvoltări inclusive 
şi sensibilă la problematica de gen.
• În primul an al proiectului vor fi susţinute o masă 
rotundă dedicată dialogului regional (Varşovia) şi un 
workshop regional (Londra), în scopul diseminării de 
informaţii, stabilirii de legături cu iniţiativele locale şi 
planificării activităţilor de advocacy. 
• Pentru a crea oportunitatea de capacity building, 
advocacy şi networking, vor fi organizate patru mese 
rotunde regionale în Bulgaria, Cehia, Slovacia şi 
România, începand cu anul 2011. Aceste evenimente 
au totodată rolul de a creşte nivelul de conştientizare 
în aceste ţări privitor la importanţa includerii egalităţii 
de gen şi a drepturilor femeilor în cooperarea pentru 
dezvoltare.  
• Simultan meselor rotunde vor fi planificate întâlniri 
de advocacy între femeile din Africa de Sud şi factorii 
de decizie din NSM, în vederea facilităţii interacţiunii 
directe dintre aceştia.

Crearea de resurse şi elaborarea de analize la nivel de 
politici europene
Proiectul Connect! va elabora o serie de instrumente 
de conştientizare şi capacity building precum briefing-
uri de media şi resurse virtuale. Informaţiile vor fi 
colectate şi sumarizate astfel încât să sublinieze 
distanţa existentă dintre angajamentele asumate la 
nivelul politicilor şi implementarea acestor politici 
în NSM. Pentru a sublinia acest decalaj dintre politici 
şi implementarea acestora, vor fi elaborate două 
studii de caz la nivelul NSM cu privire la politicile de 
dezvoltare şi implementarea acestora. Briefing-urile 
de media, vor adresa în special legătura dintre diverse 
aspecte ale dezvoltării şi egalitatea de gen. 

Evenimente publice şi media
Se vor organiza diverse activităţi şi evenimente publice 
ce vor avea drept target media, cu scopul de a facilita 
o mai mare diseminare a informaţiilor, precum şi în 
scopul implicării factorilor de decizie. Conştientizarea 
şi obţinerea de suport în rândul publicului larg pentru 
drepturile femeilor şi egalitatea de gen, devin cruciale. 
Aceste activităţi vin în completarea meselor rotunde 
naţionale şi regionale.

CONECTAREA FEMEILOR LA NIVEL GLOBAL 
ÎN VEDEREA UNEI COOPERĂRI PENTRU 
DEZVOLTARE SENSIBILĂ LA PROBLEMATICA 
DE GEN

“UE recunoaşte egalitatea de gen ca un 
drept, şi totodată ca un scop de dezvoltare 
în sine şi o premisă în eradicarea sărăciei. 
UE trebuie să se asigure de faptul că anga-
jamentul faţă de politica egalităţii de gen, 
este pus în practică în mod sistematic şi să 
demonstreze voinţă şi leadership la nivel 
politic în vederea unei implementări înalte 
a egalităţii de gen şi a promovării femeilor 
şi fetelor.”(CONCORD, 2009) 

Coalition of Women Living with HIV/AIDS (COWLHA), Malawi 2008 (Photo: Tara Brace-John) Community group, Women for Change, Zambia 2008 (Photo: Tara Brace-John)

activează în domeniul dezvoltării.
•Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale 
a organizaţiilor de femei şi a NGDO-urilor în 
vederea angajării ample a opiniei publice în teme 
precum drepturile femeilor, egalitatea de şanse şi 
dezvoltare. 
• Dărâmarea stereotipurilor şi crearea unor legături 
durabile între organizaţiile de femei şi ONG-urile 
care activează în domeniul egalităţii de gen.
• Asistarea organizaţiilor de femei şi a altor ONG-uri 
în construirea unor legături durabile cu organizaţiile 
de femei din Africa de Sud şi în a învăţa din aceste 
relaţii.
• Asigurarea unei voci europene care să includă 
perspectivele şi opiniile femeilor din noile state 
membre UE, iar în final toate aceste eforturi să 
conducă la consolidarea şi adâncirea inserţiei 
problematicii egalităţii de gen şi a drepturilor 
femeilor în abordarea dezvoltării la nivel global.


