„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
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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
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Invitaţie
Institutul de Medicină Legală Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Mediere şi
Securitate Comunitară Iaşi şi Fundaţia HEDDA Foundation, Norvegia, implementează
proiectul 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, 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.
În cadrul activităţilor proiectului se vor desfăşura Forumuri lunare la care vor participa
specialişti din echipe multisectoriale care lucrează cu victime ale violenţei şi discriminării
multiple. Forumul îşi propune să supună atenţiei participanţilor noi modele de prevenire a
violenţei şi a discriminării multiple şi de abordare din perspectiva lucrului multiinstituţional. Centrat pe protecţia victimei, forumul constituie un loc de dezbatere pe
marginea unor politici şi soluţii locale comune.
În proiect sunt implicaţi experţi din domeniile cheie care se intersectează cu problematica
violenţei şi a discriminării: ofiţeri de poliţie, jandarmerie, compartimente de combatere a
violenţei în familie din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
ONG-uri active în domeniu, procurori, judecători, reprezentanţi ai serviciilor de
probaţiune, criminalişti, autorităţi locale, personalul adăposturilor şi al centrelor de
consiliere pentru victime şi agresori etc., din toate cel 8 judeţe ale Moldovei.
Vă invităm să participaţi sau să desemnaţi un reprezentant al instituţiei dvs. la al
III-a Forum din cadrul proiectului ce va avea loc la sediul Institutului de Medicină
Legală Iaşi, Str. Buna Vestire nr. 4, Iaşi, în data de 13.07.2016, ora 12.00.
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