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ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT 

FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU 
 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA - 

Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale 

comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna august 2020 s-au desfășurat 5  întâlniri în cadrul 

clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui 

club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu. 

La aceste întâlniri au participat  67 de beneficiare din cadrul clubului  din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și 

Pinticu fiind discutate urmatoarele teme: ”Mobbing-ul impotriva femeilor provenind din medii defavorizate”, ”Interzicerea discriminarii in 

Romania”, ”Sa oprim discriminarea impotriva femeilor cu dizabilitati” . 

La întâlnirile stabilite în datele de 07, 12, 19, 28 si 31.08.2020 s-a discutat despre  scopul acestor întâlniri : cresterea gradului de informare și 
de constientizare a fenomenului de „persecuție psihologică” a femeilor la locul de  muncă și modalitățile de a contracara efectele negative 
ale acestui fenomen specific de discriminare. Beneficiarele participante arătându-se interesate de subiect și implicându-se activ în derularea 
activității. Tot in cadrul acestei subactivitati au fost distribuite materiale promotionale in comunitate (brosuri si flayer) 
 
Întâlnirile au avut ca scop  informarea acțiunilor desfășurate de către clubul privind egalitatea de șanse și de gen între femei și bărbați, 

clubul reprezentand punctul de intersectie al luptei impotriva discriminarii cu problematica de gen, apartenenta la etnia roma, saracia, 

inclusiv problematica femeii cu dizabilitati/suferinte de boli cronice sau a femeilor varstnice. 

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com 
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