
RAPORT 

privind realizarea acțiunilor pentru integrarea dimensiunii de gen 

în activitatea Asociației Obștești “Eco-Răzeni” pe parcursul anului 2015 

 

1. Audit intern pentru evaluarea organizației din perspectiva de gen pe mai multe nivele: relații 

externe, conținuturi, sporirea capacităților și organizațional (mai 2015) 

În acest context, au fost utilizate mai multe instrumente de evaluare: chestionare, grile de 

evaluare, analiza documentației organizației. Analiza rezultatelor pe indicatori a demonstrat că nivelul 

de dezvoltare și aplicare a dimensiunii de gen este bun, este necesar însă de depus eforturi ca să 

îmbunătățim indicatorii la nivel organizațional și de sporire a capacităților. 

Responsabilă pentru coordonarea procesului de evaluare și integrare a dimensiunii de gen în 

activitatea organizației a fost desemnată Dna Galina Spinenco, manageră de program. Dna Spinenco a 

participat la un curs de instruire specializat (5-6 mai 2015), inclusiv a fost ghidată în activitatea sa de un 

expert (Daniela Terzi-Barbaroșie). 

 

2. Elaborarea Politicii nediscriminare și egalitate de gen a asociației (iunie – august 2015) 

Grupul de lucru format din 3 persoane (1 femeie și doi bărbați): managera de program, directoul 

executiv și un membru al Consiliului de administrare au examinat cadrul normativ național și 

internațional, literatura de specialitate, doumente de politici în domeniul egalității de gen. Grupul de 

lucru a fost responsabil de elaborarea textului politicii și a planului de acțiune pentru implementarea 

acestei. În august 2015, Politica nediscriminare și egalitate de gen a asociației și Planul de acțiune pentru 

integrarea dimensiunii de gen în activitatea AO Eco-Răzeni a fost aprobat de Adunarea Generală a 

Membrilor asociației. Documentele respective au fost publicate pe pagina web a organizației, la rubrica 

politici interne: https://ecorazeni.wordpress.com/management-intern/politica-nediscriminare/ 

 

3. Completarea bibliotecii organizaţiei cu cărţi şi alte resurse informaţionale privind 

discriminarea, hărţuirea şi egalitatea de gen (septembrie 2015) 

În biblioteca organizației a fost creat un compartiment separat care cuprinde literatură de 

specialitate (7 titluri) și un dosar cu acte normative naționale și internaționale care reglementează 

domeniul egalității de gen și nediscriminare. Angajații organizației au fost familiarizați cu resursele 

informaționale disponibile în bibliotecă. 

 

4. Organizarea acţiunilor de informare şi conştientizare pentru angajaţii și beneficiarii 

organizaţiei privind problematica de gen (octombrie – decembrie 2015) 

În perioada octombrie – noiembrie 2015 au fost desfășurate 4 sesiuni tematice de sensibilizare 

și formare a abilităților practice la beneficiari pentru ași forma o atitudine corespunzătoare față de 

dimensiunea de gen și a se bucura de aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii în toate sferele vieţii. În 

decembrie 2015 s-a defășurat o sesiune de instruire pentru angajații asociației în cadrul căreia aceștia 

au fost familiarizați cu prevederile politicii nediscriminare și egalitate de gen a asociației, cum pot utiliza 

resursele informaționale pentru ași ridica nivelul de cunoștințe în domeniu, totodată a fost aplicat un 

chestionar pentru a evalua opinia angajaților cu privire la diferențele de gen. 
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