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Invitaţie 
 

Institutul de Medicină Legală Iaşi, în parteneriat cu 

 Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi şi HEDDA Foundation, Norvegia,  

vă invită la  

Workshop-ul de bune practici din statele donatoare,  

ce va avea loc în perioada 22 – 23 iunie 2016, la Complex Ciric, Iaşi.  

Workshop-ul se va desfăşura în limba engleză. 
  

Workshop-ul îşi propune explorarea transpunerii acelor tipuri de proceduri relevante pentru practica din 

România în lucrul cu victima violenţei – cu precădere pentru lucrul pe aspecte privind dubla 

discriminare. Astfel participanţii la workshop-ul de bune practici vor avea posibilitatea să se instruiască 

în ceea ce priveşte intervenţia pe cazurile cu care se confruntă şi vor putea să aplice metodologii noi de 

lucru multisectorial. În deschiderea workshop-ului va fi lansat raportul “Women’s Voices 

Recommendations on Preventing and Combating Violence Against Refugee Women and Girls On 

The Move”.  
 

Workshop de bune practici cu 

privire la asistenţa victimelor şi 

lucrul cu agresorii în Norvegia -  

susţinut de d-nul Jørgen 

Lorentzen, expertul din partea 

partenerului norvegian, director al 

Hedda Foundation. 

 

Invitată specială d-na Cristea 

Monica, membră în bordul 

European Network of Migrant 

Woman şi coordonator Programe în 

cadrul “The Swedish Federation of 

Immigrant Women's Associations” 

(Riffi).  
 

 

Workshopul este desfăşurat în cadrul 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 bază de gen supuse 

discriminării multiple prin îmbunătăţirea demersului specialiştilor care oferă servicii directe acestora precum şi 

instituţiilor guvernamentale, non-guvernamentale 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. 
 

Participarea la workshop este gratuită. Deoarece locurile sunt limitate, participarea la workshop se face 

doar pe baza confirmării participării dvs. la persoană de contact: Alina Scânteie, email: 

ascanteie@cmsc.ro. 
 

Conf. Dr. Bulgaru Iliescu Diana, Director Albu Laura, Preşedinte executiv 

Institutul de Medicină Legală Iaşi Fundaţia Centrul de Mediere şi  

Securitate Comunitară Iaşi 
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Agendă 

22 - 23 iunie 2016, Complex Ciric, Iaşi 

Workshopul de bune practici din statele donatoare  

în cadrul proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple 
 

Miercuri, 

22 iunie 2016 

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanţilor 

09.30 – 10.00 
Cuvânt de deschidere şi prezentare 

proiect 

Diana Bulgaru, Director IML Iaşi 

Laura Albu, Preşedinte executiv Fundaţia 

CMSC 

Jørgen Lorentzen, Director Hedda 

Foundation, Norvegia 

10.00 – 10.30 

Lansare campanie anti-discriminare 

multiplă a victimelor violenţei pe 

bază de gen 

Laura Albu, Preşedinte executiv Fundaţia 

CMSC 

 

10.30 – 10.50 

Lansarea raportului “Women’s 

Voices Recommendations on 

Preventing and Combating Violence 

Against Refugee Women and Girls 

On The Move”. Asistenţă victime 

migrante, bune practici Suedia 

Cristea Monica, membră în bordul European 

Network of Migrant Woman şi coordonator 

Programe în cadrul “The Swedish Federation 

of Immigrant Women's Associations” (Riffi) 

10.50 – 11.00 
Prezentare tematică workshop – 

bune practici Norvegia 

Jørgen Lorentzen, Director Hedda 

Foundation, Norvegia 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 - 13.00 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

13.00 – 14.00 Masă de prânz 

14.00 – 15.30 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

15.30 – 15.45 Pauză de cafea 

15.45 – 17.15 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

  

Joi, 

23 iunie 2016 

09.00 – 11.00 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 13.00 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

13.00 – 14.00 Masă de prânz 

14.00 – 15.30 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

15.30 – 15.45 Pauză de cafea 

15.45 – 17.15 Sesiune de lucru Jørgen Lorentzen 

 


