
  

DECIDES Europa 
Conferință pe tema 

Violenței de Gen 
10 și 11 Noiembrie 2020 

Vă invităm să par@cipați @mp de două zile la patru sesiuni tema@ce într-o conferință online 
despre violența bazată pe gen (GBV) cu traducere simultană în engleză, spaniolă și română. 

Conferința este organizată în cadrul proiectului “Prevenirea violenței de gen - Perspec@va 
@nerilor”, cofinanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC 
2014-2020) și implementat de Interarts și Trabe (Spania), Transcena (România) și Kvindemuseet i 
Danmark (Danemarca). 

Început în septembrie 2018, proiectul urmărește să contribuie la prevenirea GBV prin 
îmbunătățirea conș@en@zării @nerilor cu privire la toate formele de GBV, cauzele, consecințele sale și 
furnizarea de instrumente pentru prevenirea, recunoașterea și combaterea acesteia în Danemarca, 
România și Spania. Beneficiarii proiectului sunt @neri elevii, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, 
personalul școlii, precum profesori, consilieri și manageri de școală și părinți. 

Această conferință dorește să prezinte rezultatele proiectului și resursele dezvoltate pentru a 
permite altor organizații să reproducă aceleași metodologii. Fiecare dintre cele patru sesiuni oferă 
prezentări interesante de la vorbitori principali. Par@cipanții pot alege la ce sesiuni să se înscrie și vor 
putea să se alăture conversației cu întrebări suplimentare într-o sesiune moderată de întrebări și 
răspunsuri cu prezentatorii. 

Toată lumea este binevenită! 

Notă 1: este necesară înregistrarea în avans pentru fiecare dintre sesiunile de mai jos.  

Register for session 1: h]ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg 

Register for session 2: h]ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA  

Register for session 3: h]ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw 

 Register for session 4: h]ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7lQBg 

AGENDA 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7fhQBg


Ziua 1, 10 Noiembrie Sesiunea 1: Înțelegerea Violenței de Gen 
Înregistrare pentru par-cipare: h1ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg 
  
10.00-10.15 CET: Discurs de bun venit, Julie Rokkjær Birch, Kvindemuseet and Louise Godt, Consilier 
cultural Central Denmark EU Office  
10.15-11.00 CET: Ce este Violența de Gen? Prezentare - Anja Radeka de la Dansk Kvindesamfund (Danish 
Women’s Society)  
11.00-11.30 CET: Importanța educației sexuale în lupta împotriva vilenței de gen la adolescenți – 
Prezentare - Norma Ageitos Urain Sociolog, Sexolog și Specialist Egalitate de Șanse 
  
Sesiunea 2: PerspecKve din proiectul EU “Prevenirea violenței de gen - PerspecKva Knerilor” 
Înregistrare pentru par-cipare: h1ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA  

15.00-16.30 CET: Prezentarea metodologiilor u-lizate și a materialelor disponibile pentru replicarea 
acestora 

• Fundația Interarts  – prezentare Cris@na Bosch  
• Women’s Museum – prezentare Anna Kathrine Svenning  
• Trabe Associa@on – prezentare Sara Saavedra  
• Transcena Associa@on – prezentare Mihaela Sasarman  

Ziua 2, 11 Noiembrie Sesiunea 3: Includerea vocilor Knerișpr în conversația despre violența de gen 
Înregistrare pentru par-cipare:  h1ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw  

10.00-10.20 CET: Discurs de bun venit și prezentare privind includerea elevilor în ac-vități. Muzeul 
Femeilor  
10.20-10.30 CET: Prezentare - Guillem Marcel Romeu Fortuny, director al INS Bernat Metge din 
Barcelona, Spain,beneficiar al proiectului  
10.30-11.00 CET: Prezentări elevi  
11.00-11.30 CET: Educația pentru egalitatea de gen: o soluție pentru relații sănătoase și viață 
profesională echilibrată. Mesaje din partea elevilor și a profesorilor - Prezentare Camelia Proca, 
Președintă ALEG Sibiu  

Sesiunea 4: PerspecKve privind violența de gen  
Înregistrare pentru par-cipare: h1ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7aQBg  

15.00-15.45 CET: Concentrarea asupra violenței psihologice în Danemarca – prezentare Helene Oldrup, 
Lev Uden Vold (organizația daneză -Live Without Violence)  
15.45-16.00 CET: Declarații de încheiere ale partenerilor și mesaj de încheiere Mercedes Giovinazzo, 
Director Interarts

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA
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