"Dezvoltarea şi consolidarea retelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor"
RO2014_5.1_46

Dezvoltarea si Consolidarea Retelei pentru Prevenirea si Combaterea Violentei
impotriva Femeilor

Nr proiectului: contract nr RO2014_5.1_46
Finantator: EEA GRANTS Fondul ONG in Romania
Durata: 14 luni (data de începere 1.03.2015 data finalizare 31.04.2016 )

Locuri de desfăşurare:
•

Bucureşti

•

Prahova

•

Constanţa

•

Dolj

•

Braşov

•

Vrancea

•

Mehedinţi

Parteneri
•

Centru FILIA – Andreea Bragă

•

Asociaţia FRONT – Tudorina Mihai

•

Asociaţia ANAIS – Mihaela Mangu

•

Fundaţia CPE – Alina Panaitov

•

Asociaţia E-Romnja – Anca Tănase

•

Asociaţia GRADO – Petruţa Chiforiuc
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•

Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – Iaşi – Laura Albu

Obiectiv general al proiectului
Consolidarea capacităţii şi creşterea vizibilităţii reţelei împotriva violenţei asupra femeilor
pentru îmbunătăţirea activităţilor de monitorizare şi advocacy, la nivel local şi naţional
1. Dezvoltare organizaţională
a. Extinderea reţelei cu minim 3 ONG-uri care desfaşoară activităţi în domeniul oferirii de
servicii victimelor violenţei impotriva femeilor şi prevenirii violenţei împotriva femeilor.
b. Creşterea bunei guvernări şi a sustenabilităţii administrative şi financiare a reţelei .
c. Creşterea vizibilităţii reţelei în rândul actorilor locali şi naţionali relevanţi la nivel national.
d. Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor celor 17 membri ai reţelei prin transfer de bune
practici la nivel naţional şi transnaţional.
2. Analizarea modalităţii de punere în aplicare a modificărilor legislative recente (2012-2014)
pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra femeilor, în special a ordinului de protecţie,
la nivel naţional.
3. Realizarea de activităţi de advocacy în vederea adoptării modificărilor legislative pentru
responsabilizarea agresorului.
4. Realizarea de activitati de advocacy la nivel local in vederea finantarii serviciilor acordate
victimelor violentei impotriva femeilor in 3 judete.
5. Cresterea gradului de constientizare asupra problemei violentei impotriva femeilor, la nivel
local si national.

Ce ne propunem
-

cresterea accesului publicului larg la informatii privind VIF,

-

1 website ,

-

participarea la 2 evenimente de anvergura europeana pe tematica VIF,

-

promovarea activitatilor proiectului la nivel european,
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-

1 material informativ sub forma unei brosuri;

-

2000 persoane informate prin brosuri distribuite catre toate DGASPC, IPJ, DAS, DSPJ si
IML locale,

-

1 Parteneriat cu Departamentul Egalitate de Sanse sau Directia Generala de Politie a
Mun. Bucuresti pentru diseminarea materialului in teritoriu,

-

1 atelier de lucru,

-

1 ghid de interventie,

-

12 experti care isi dezvolta abilitatile de interventie,

-

1 parteneriat reteaua Romania- Bulgaria,

-

1 retea activa, formata din 17 ONG,

-

cresterea accesului la informatii privind functionarea OP in Romania,

-

cresterea implicarii factorilor de decizie cu atributii de reglementare in domeniu,

-

9 intalniri directe cu reprezentanti ai DGASPC, ONG locale, reprezentanti ai autoritatilor
locale; 3 planuri locale de actiune, 3 scrisori deschise, 3 petitii; 6 audiente cu factori de
decizie la nivel local,

-

3 campanii de advocacy,

-

2 propuneri inaintate autoritatilor in care sa se regaseasca masuri pentru combaterea VIF
rome,

-

Intarirea comunicarii intre ong-uri si autoritati locale pe tematica violente impotriva
femeilor rome si ne-rome; combaterea atitudinilor rasiste fata de femeile rome victime ale
violentei,

-

sensibilizarea studentilor la jurnalism asupra felului in care trebuie mediatizata VIF,

-

un mars organizat in Capitala

-

Activitatile proiectului
Activitatea 1 Management, monitorizare si evaluare (1 martie 2015-30 aprilie 2016)
Activitatea 2 Promovare (1 aprilie 2015-30 aprilie 2016)
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Activitatea 3 Dezvoltare consolidare rețea (1 martie 2015-30 martie 2016)

Activitatea 3.1 Elaborarea instrumentelor de lucru ale retelei, a strategiei de comunicare si
financiare (1 martie 2015-31 mai 2015)
Activitatea 3.2 Intalnirea actualilor membri ai Retelei, alcatuita din partenerii din proiect și
alte 5 ONGuri active in domeniu (1 aprilie 2015-30 iunie2015)
Activitatea 3.3 Extinderea retelei cu minimum 3 organizatii noi de la nivel local (1 iulie
2015-30 septembrie 2015)
Activitatea 3.4 Organizarea unui atelier de lucru cu obiectivul transfer de bune practici la
nivel de servicii de consiliere si managementul centrului rezidential ( 1 septembrie 2015-30
noiembrie 2015)
Activitatea 3.5 Intalnirea membrilor retelei extinse 17 ONGuri (1 decembrie 2015-29
februarie 2016)
Activitatea 3.6 Cresterea sustenabilitatii financiare a retelei (1 iulie 2015-31 ianuarie 2016)
Activitatea 4 Monitorizare autoritati locale si centrale (1 aprilie 2015-29 februarie 2016)
Activitatea 4.1 Monitorizarea implementării ordinului de protectie (1 aprilie 2015-29 februarie
2016)
Activitatea 4.2 Monitorizare actiuni in domeniul penal cu privire la agresorii in familie si
agresorii sexuali (1 iunie 2015-29 februarie 2016)
Activitatea 5 Campanii de advocacy (1 martie 2015-30 aprilie 2016)
Activitatea 5.1 Campanie de advocacy pentru introducerea unor modificari legislative pentru
responsabilizarea agresorilor (1 martie 2015-30 aprilie 2016)
Activitatea 5.2 Campanie advocacy la nivel local in jud PH, DJ si CT pt finantarea serviciilor
acordate victimelor violentei in familie (1 august 2015-29 februarie 2016)
Activitatea 6 Campanie de sensibilizare si constientizare asupra VIF (1 august 2015-29
februarie 2016)
Activitatea 6.1 Sensibilizarea actorilor locali relevanti cu privire la VIF rome si ne-rome in
judetele PH, CT, DJ (1 august 2015-29 februarie 2016)
Activitatea 6.2 Organizarea a min 3 actiuni publice (1 septembrie 2015-31 octombrie 2015)
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Activitatea 6.3 Organizarea unei dezbateri cu min 20 de studenti la jurnalism (1 septembrie
2015-31 octombrie 2015)
Activitatea 6.4 Organizarea unui mars in Bucuresti impotriva violentei asupra femeilor cu
participarea a minim 100 de persoane (1 octombrie 2015-31 decembrie 2015)

Beneficiarii proiectului

Beneficiari directi sunt:
- cele 8 organizatii nonguvernamentale initiale care fac parte din Retea: Transcena,
Centrul Filia, Front, Anais, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, E-Romnja, GRADO Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului, Centrul de Mediere si Securitate
Comunitara;
- alte 3 organizatii selectate sa faca parte din Retea. - cel putin 145 participanti la
actiunile publice de sensibilizare,

Beneficiarii indirecti ai proiectului:
- institutii publice centrale si locale: CSM, Parchetul General si IGPR
- Parlamentul Romaniei,
- Autoritatile locale din judetele PH, DJ si CT,
- alte organizatii nonguvernamentale
- alti specialisti care lucreaza cu victime ale violentei in familie femei (de ex. medici,
psihologi, asistenti sociali, politisti, avocati etc
- victimele violentei in familie sau cunoscuti ai acestora (rude, colegi de munca, vecini)
-cetateni informati, public larg
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