Campania pentru Siguranța Femeilor în Familie
Buletinul informativ
Plan campanie

Acțiuni în perioada 16 zile:
◊ 25 noiembrie 2013
București
Memorialul femeilor omorâte de violențele din familie, în Piața Unirii, lângă Unirea Shopping Center, zona Splai, ora 18.30
Târgu Mureș
Eveniment în comunitate Nu da, dăruiește! în parteneriat cu Poliția locală, IPJ, UPU/ SMURD, Echipa intersectorială,
reprezentanții media. Femei care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie vor oferi bărbaților
flori însoțite de mesajul «Nu da, dăruiește!»
Sibiu
Eveniment stradal Martorele Tăcute Vorbesc - distribuire de materiale informative
◊ 2 decembrie 2013
București
Publicarea nr. 2 din Buletinul informativ al campaniei
Premiera spectacolului Victima în viață, regia Mihaela Săsărman, după un concept de John Bergman – în Dianei Patru,
ora 20.00
◊ 4 decembrie 2013
București
Masă rotundă Servicii sociale în domeniul violenței în familie la nivel național
Lansarea Studiului exploratoriu privind situația serviciilor pentru victimele violenței în familie în 2013
◊ 5 decembrie 2013
București
Masa rotundă Siguranța victimelor violenței în familie – provocări și perspective
Lansarea Studiului la nivel naţional cu privire la implementarea ordinului de protecţie – Legea 25 din 2012 (Legea 217/2003
republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie)
◊ 9 decembrie 2013
Pitești
Masă rotundă Servicii sociale in domeniul violentei in familie la nivel național – organizator Grupul Român pentru Apărarea
Drepturilor Omului
București
Publicarea nr. 3 al Buletinului informativ al campaniei
◊ 10 decembrie 2013
Focșani
Masă rotundă Siguranța victimelor violenței în familie - provocări și perspective - organizator Grupul Român pentru Apărarea
Drepturilor Omului
București
Lansarea blogului VIOLENȚA ÎN FAMILIE PENTRU PARLAMENTARI – realizat de Asociația Transcena
Târgu Mureș
Mic-dejun cu rugăciune
Forumul va fi concentrat asupra percepției rolurilor de gen și are scopul de a sensibiliza, dar și de a construi sau consolida
relațiile dintre societatea civilă, autoritățile locale, mediul de afaceri și cultele religioase.
Evenimente derulate pe tot parcursul celor 16 zile
Târgu Mureș
25 noiembrie-10 decembrie 2013 - Teatru invizibil
Sibiu
26 - 30 noiembrie 2013 - Expoziția Martorelor Tăcute itinerantă la următoarele instituții cu responsabilități în domeniul
prevenirii și combaterii violenței: DGASPC Sibiu, Tribunalul și Judecătoria Sibiu
25 noiembrie-10 decembrie 2013 - Ateliere de teatru descompus și sesiuni educative pe tema violenței de gen în 3 licee și
grupuri școlare, în cadrul proiectului cu finanțare Tineret în Acțiune ”Teatru Contra Violenței de Gen”
Campanie coordonată de Asociația Transcena în parteneriat cu Asociația A.L.E.G.,
Asociația ANAIS, Asociația Femeilor Împotriva Violenței ARTEMIS, Asociația
Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen FILIA, Asociația FRONT,
Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Fundația Centrul
Parteneriat pentru Egalitate, Fundația SENSIBLU, Institutul Est European pentru
Sănătatea Reproducerii, Asociația E-ROMNJA
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