„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Perioadă de derulare proiect: 01.07.2015-31.10.2016
Programul: CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar
al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064
Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Invitaţie
Institutul de Medicină Legală Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate
Comunitară Iaşi şi HEDDA Foundation, Norvegia şi în colaborare cu Baroul de Avocaţi Iaşi,
implementează proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării
multiple, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Scopul proiectului este protejarea eficientă a persoanelor victime ale violenţei pe
baza de gen supuse discriminării multiple prin îmbunătăţirea demersului specialiştilor
care oferă servicii directe acestora precum şi instituţiilor guvernamentale, nonguvernamentale şi publicului larg din regiunea Moldovei în abordarea problematicii multiplei
discriminări prin includerea unor perspective de gen, etnie, vârstă şi dizabilitate în politicile
anti-discriminare aplicate instituţional.
O lipsă care a reieşit în urma discuţiilor cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor
participante la sesiunea de instruire este faptul că femeile victime ale violenţei în familie,
care sunt din categorii vulnerabile (mediu rural, educaţie scăzută, etnie roma), nu reuşesc
să parcurgă toţi paşii necesari instrumentării cazului din perspectiva obţinerii asistenţei
necesare – şi o consiliere juridică în completarea tuturor documentelor şi o asistenţă juridică
pe caz sunt de neînlocuit.
Pentru a reuşi să dezvoltam un serviciu în comunitate care să fie sustenabil, oferind servicii
juridice pro bono victimelor violenţei din categorii vulnerabile, proiectul îşi propune formarea
unui număr de 20 de avocaţi din regiunea Moldovei în instrumentarea cazurilor de violenţă
asupra femeii, cu precădere cele intrafamiliale şi prevede stagii de practică pentru lucrul pe
cazuri concrete unui număr de 8 avocaţi. În urma formării, avocaţii vor realiza analiza şi
instrumentarea cazului din perspectivă multidisciplinară, analiză ce va fi publicată într-un
manual de bune practici pentru a fi diseminată la nivel regional.
Sesiunea de instruire este adresată avocaţilor. Vă invităm la sesiunea de instruire ce va avea
loc în perioada 17 – 18 iunie 2016, la Complex Ciric, Iaşi.
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până pe data de 13.06.2016, ora 12.00 la
Alina Scanteie, email ascanteie@cmsc.ro.
Coordonator proiect,
Conf. Dr. Bulgaru Iliescu Diana

Agendă
17 -18 iunie 2016, Complex Ciric, Iaşi
Sesiune de instruire avocaţi din regiunea Moldovei
în cadrul proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple
Teme abordate
Prezentare proiect Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple
Violenţa în familie/ violenţa domestică/violenţa împotriva femeii – definiţie legislaţie internă şi
internaţională
Formele violenţei
Violenţa domestică aspecte psihologice:
Violenţa în cuplu
Principii ale intervenţiei terapeutice în lucrul cu persoanele care se confruntă cu abuzul şi violenţa
Ciclul violenţei, modelul Duluth - putere şi control, ataşamentul traumatic – Sindromul Stokholm
Principii de lucru pentru profesioniştii care intervin în cazurile de violenţă domestică. Echipa
multidisciplinară/echipa intersectorială
Cadru legislativ internaţional – Convenţia de la Istanbul / Cadru legislativ intern - Legea 217/2003 –
prevenire, intervenţie şi sancţiune în violenţa domestică
Responsabilităţi ale instituţiilor care intervin în cazurile de violenţă domestică/servicii în comunitate
Bune practici. Rolul avocatului în instrumentarea cazurilor de violenţă domestică. Reţea de avocaţi
specializaţi. Aspecte practice – studii de caz.
Program

Vineri
17 iunie 2016

09.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 -15.45
15.45 – 17.15

Sesiune de lucru
Pauză de cafea
Sesiune de lucru
Masă de prânz
Sesiune de lucru
Pauză de cafea
Sesiune de lucru

Sâmbătă
18 iunie 2016

09.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 -15.45
15.45 – 17.15

Sesiune de lucru
Pauză de cafea
Sesiune de lucru
Masă de prânz
Sesiune de lucru
Pauză de cafea
Sesiune de lucru

