
C U M N E V O M A T I N G E O B I E C T I V E L E ?

R E Z U L T A T E L E A S T E P T A T E A L E P R O I E C T U L U I :,

� Facilitarea procesului de formulare/reformulare a

planurilor de ac�iune de către agen�ii na�ionale și

/sau organiza�ii comunitare pentru ob�inerea unui

răspuns mai bun și mai eficient la violen�a în familie

prin furnizarea de cercetări bazate pe dovezi

privind eficacitatea programelor adresate

agresorilor;

� Formarea profesională a 300 de profesioniș�

(asisten�i sociali, psihologi, etc) și îmbunătă�irea

competen�elor acestora prin dezvoltarea unei

metodologi i eficiente pentru dobândirea

abilită�ilor necesare pentru a lucra cu agresorii în

direc�ia schimbării acestora și a prevenirii

perpetuării fenomenului violen�ei domes�ce;

� Sus�inerea colaborării inter-ins�tu�ionale în

elaborarea de strategii în domeniul violen�ei

domes�ce și crearea unei re�ele eficiente de

prevenire și interven�ie �mpurie prin furnizarea de:

rapoarte privind strategiile regionale prin

colaborare inter-ins�tu�ională, organizarea de

mese rotunde cu actori sociali relevan�i care

vizează sus�inerea colaborării inter-ins�tu�ionale și

formularea unui răspuns integrat la violen�a

domes�că precum și încheierea unor protocoale de

colaborare în cadrul programelor de interven�ie

adresate autorilor de violen�ă domes�că;

� Îmbunătă�irea gradului de conș�en�zare cu privire

la importan�a colaborării eficiente între actorii

sociali relevan�i, care să crească nivelul siguran�ei

vic�melor violen�ei, să reducă riscurile și să prevină

actele de violen�ă ulterioare, prin organizarea de

întâlniri regionale cu profesioniș�și agen�ii care vor

adera la liniile directoare ale protocolului de

colaborare încheiat în cadrul proiectului.

O B I E C T I V E L E S P E C I F I C E :

Bugetul proiectului este de 505.543 Euro, cu o contribu�ie de 80% a Uniunii Europene,
respec�v 404.434 Euro.

� vom publica un raport de analiză compara�vă a
muncii profesioniș�lor cu agresorii vic�melor violen�ei
domes�ce, a poli�cilor na�ionale, a cadrelor de
reglementare, a modelelor de bune prac�ci, din Cipru,
Marea Britanie, Italia, Grecia și România;

� vom organiza 5 focus grupuri la care vor par�cipa 150
de profesioniș� (câte 30 din fiecare stat partener) și
vom aplica 100 de ches�onare (câte 20 în fiecare stat
partener) vic�melor violen�ei domes�ce pentru
evaluarea nevoii existen�ei unor programe des�nate
agresorilor, pentru reducerea perpetuării violen�ei
domes�ce;

� vom organiza 25 de interviuri cu agresori familiali
pentru es�marea amplorii problemei violen�ei
domes�ce, pentru eviden�ierea profilului agresorilor și
a comportamentelor violente;

� vom formula 5 recomandări de poli�ci na�ionale
privind nevoile și importan�a dezvoltării programelor
de muncă a profesioniș�lor cu agresorii vic�melor
violen�ei domes�ce;

� vom elabora o broșură referitoare la dezvoltarea
standardelor minime pentru programele de muncă cu
agresorii;

� vom dezvolta un program comun (în cele 5 �ări
par�cipante) de consolidare a capacită�ii
profesioniș�lor care oferă servicii vic�melor violen�ei
domes�ce și un pachet de formare profesională pentru
specialiș� (vom realiza un ghid pentru formatori și un
ghid de muncă cu agresorii pentru profesioniș�);

� vom forma profesional 300 de profesioniș� (câte 60 din
fiecare stat partener) care vor dobândi abilită�ile
necesare pentru a lucra cu agresorii în direc�ia
schimbării acestora și a prevenirii perpetuării
fenomenului violen�ei domes�ce;

� fiecare partener va organiza o masă rotundă cu
par�ciparea a câte 20 de actori sociali relevan�i și va
încheia un protocol de cooperare pentru întărirea
colaborării între ins�tu�iile de profil în domeniul
violen�ei domes�ce și programelor de lucru cu
agresorii.

� vom organiza evenimente de sensibilizare a factorilor
de decizie relevan�i, a profesioniș�lor și a publicului
larg:
• 5 conferin�e na�ionale cu câte 30 de par�cipan�i în

fiecare stat partener;
• o conferin�ă interna�ională cu 50 de par�cipan�i și

exper�i din UE la Cluj-Napoca, România.

� Nivelul de conș�en�zare în rândul factorilor de decizie,
a profesioniș�lor și a publicului larg cu privire la nevoia
existen�ei unor programe pentru agresori, ca element
important al unei abordări integrate și cuprinzătoare
pentru prevenirea și combaterea violen�ei împotriva
femeilor va fi îmbunătă�it.

� Nivelul de cunoaștere și de în�elegere a profesioniș�lor
asupra dinamicii din spatele violen�ei și abuzului în
familie și asupra credin�elor, valorilor și tac�cilor

agresorilor va fi îmbunătă�it.

� Colaborarea inter-ins�tu�ională în domeniul proiectului
va fi consolidată.

� Vor fi produse instrumente adecvate și vor fi realizate
evenimente de sensibilizare pentru a preveni prac�cile
abuzive și pentru a îndemna publicul lard și factorii de
decizie să militeze împreună pentru combaterea
violen�ei în familie.


