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FEM4FOREST proiectul își propune să 
integreze metode și instrumente 
inovatoare în vederea integrării femeii în 
locurile de muncă și procesele de luare a 
deciziilor în sectorul forestier din 
regiunea Dunării, schimbul de bune 
practici și creșterea capacităților 
sectorului forestier local și regional prin 
roluri mai active ale femeii , precum și 
sprijinirea proprietarilor de păduri pentru 
creșterea oportunităților de muncă și a 
veniturilor din pădurile lor și pentru a 
intra pe noi piețe.



Conceptul general al proiectului Fem4Forest urmează un 
model interactiv de inovație, în care inovația are loc ca 
rezultat al interacțiunilor multi-actori determinate de 
nevoile societății și ale pieței, stadiul tehnicii științei și 
tehnologiei și capacitățile organizaționale. Activitățile 
planificate sunt orientate spre cerere și vizează trei 
componente esențiale: incluziunea socială, egalitatea de 
gen și independența economică. Datorită abordării multi-
actori, proiectul Fem4Forest are implicarea reală și 
puternică a grupurilor țintă care vor fi angajate în diverse 
activități pentru a-și exprima nevoile și creativitatea 
împreună.

ABORDAREA MULTI-ACTOR

La începutul proiectului, vor fi depuse eforturi pentru a dezvolta 
cunoștințe cu privire la starea de status quo a femeilor din sectorul 
forestier și pentru a crea o bază solidă din cunoștințele existente, 
inițiativele internaționale și naționale și exemplele de bune practici. 
Colectarea nevoilor femeilor din domeniul forestier și participarea activă 
a diferitelor părți interesate de-a lungul lanțurilor de aprovizionare vor 
constitui baza tuturor activităților ulterioare. Pentru implementarea 
schimbărilor, vor fi necesare abordări inovatoare (pentru a ajunge la 
femei, pentru a schimba percepția, pentru a construi noi competențe și 
pentru a obține acceptare) care trebuie adoptate în condițiile cadrului 
politic. Nucleul proiectului este dezvoltarea modelului campaniei de 
conștientizare transnațională, programul de formare și mentorat pentru 
a sprijini schimbarea de succes în sectorul forestier din RD. Prin 
activități pilot planificate, instrumentele vor fi testate și îmbunătățite 
(dacă este necesar), iar recomandările vor fi pregătite și diseminate. 
Partenerii vor selecta cele mai relevante instrumente și le vor 
implementa în țările respective. 

METODOLOGIE

OBIECTIVE

1. Integrarea metodelor și instrumentelor inovatoare

pentru o mai bună integrare a femeilor în locurile de 

muncă și procesele de luare a deciziilor în sectorul 

forestier din RD;  

2. Schimbul celor mai bune practici și creșterea

capacităților sectorului forestier local și regional prin 

roluri mai active ale femeilor; 

3. Sprijinirea proprietarilor de păduri de gen feminin

pentru creșterea oportunităților și a venituilor 

aduse din pădurilor lor cu deschidere către piețe 

noi. 

1. Este timpul să promovăm mai departe capacitatea 
femeilor-actor în a obține un punct de sprijin în forța de 
muncă din sectorul forestier. Actorii de gen feminin aduc o 
îmbunătățire afacerilor forestiere care va spori 
competitivitatea sectorului pe piața europeană și nu 
numai.
2. Actorii de gen feminin (în special proprietare private de
pădure) din sectorul forestier sunt numeroase și deseori 
neglijate. Acestea au nevoie de sprijin pentru creșterea  
oportunităților și a veniturilor la locul de muncă, precum și 
noi modalități de a intra pe piețele de afaceri. 
3. Egalitatea este cheia. Un rol mai activ al femeilor deschide
ușa practicilor mai bune și a capacităților sporite ale 
sectorului forestier de la nivel local și regional.

MESAJE CHEIE

Misiunea proiectului Fem4Forest este de a întări 
capacitatea sectorului forestier la nivel local, regional și 
interregional prin implicarea sporită și competențele 
femeilor ca actori susținându-le în mod egal prezența și 
competențele egale pe piața muncii din domeniul silvic.  

MISIUNEA NOASTRĂ


