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Campania de conștientizare și sensibilizare 

pentru responsabilizare socială și promovare incluziune activă

Februarie 2020 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Cele patru etape 

ale abordării integratoare

a egalităţii de gen



Organizarea. În această primă etapă, punctul central este 

reprezentat de punerea în aplicare și de organizare, precum 

și de construirea conștientizării și a participării.

Documentarea cu privire la diferenţele de gen. Scopul 

celei de a doua etape este de a descrie inegalitatea de gen 

cu privire la participare, resurse, norme, valori și drepturi, și 

de a evalua tendinţele fără o implicare politică.

Evaluarea impactului politic. Cea de a treia etapă este 

analizarea potenţialului impact al politicii asupra genurilor 

cu referire la participare, resurse, norme, valori și drepturi.

Reformularea politicii. Cea de a patra etapă este identificar-

ea căilor prin care politica ar putea fi reformulată pentru a 

promova egalitatea de gen. 
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