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Anexa 3.1
Mecanismul financiar SEE 2009-2014
Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea
inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”
Raport final nr 5

1. Date generale
Numele Promotorului de Proiect

Institutul de Medicina Legala Iasi

Numele şi funcţia persoanei de contact

Diana Iliescu Bulgaru, director

Titlul proiectului

Suportul victimelor violentei prin abordarea
discriminarii multiple
Iasi
PEH064
01.07.2015-31.12.2016

Locaţia proiectului
Codul proiectului
Data începerii şi data încheierii proiectului

2. Implementarea activităţilor proiectului
Descrieţi succint activităţile planificate ale proiectului şi furnizaţi informaţii relevante privind stadiul
realizării fiecărei activităţi, de la începutul proiectului şi până la momentul raportării, utilizând tabelul de
mai jos (repetaţi structura tabelului, pentru fiecare activitate).
Activitatea 1
Numele activităţii

Management de proiect

Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare

01.07.2015-30.12.2016
01.07.2015-30.12.2016
100%
Realizarea planului de achizitii pe proiect.
Realizarea planului de managament comun pe
proiect.
Intalniri si sedinte saptamanale de echipa si in
parteneriat.
Pregatirea raportului intermediar nr. 1,2,3, 4 si 5
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Plan de achizitii proiect.
Plan de management proiect.
Procese verbale ale intalnirilor si sedintelor de
proiect din lunile mai -decembrie 2016.
Numele activitatii
Perioada planificată de implementare

2.1 -2.2 Derulare achizitii PLUS
01.05.2016-30.12.2016

Perioada efectivă de realizare
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare

01.05.2016-30.12.2016
Au fost achizitionate urmatoarele tipuri de bunuri si
servicii:
-Servicii de realizare si editare manual de bune
practici discriminare multipla -interviuri si design
manual .
Servicii de tiparire manual de bune practici
Servicii de multiplicare materiale.
Servicii de elaborare studiu privind nevoile grupului
tinta specialisti vis-à-vis de de abordarea
persoanelor victime ale violentei si posibile
persoane discriminate din perspectiva de gen,
varsta, etnie, samd.
Servicii de elaborare studiu privind legislatia in
vigoare cu privire la discriminarea multipla a
victimelor (culegere date, analiza, prelucrare).
Servicii de audit financiar pentru proiect
Servicii de organizare evenimente –seminarii de
instruire, conferinte de presa, evenimente de
lansare, samd.
Servicii de consiliere psihologica si consiliere
juridica -pentru lucrul pe cazuri.
-Achizitie autoturism pentru transport beneficiari si
deplasari in comunitate.
Achizitiile s-au facut cu respectarea procedurilor
prezentate in Ghidul solicitantului si a legislatiei
nationale in vigoare. Procedurile de achizitii au fost
efectuate sub coordonarea Managerului Financiar
si a Managerului de Proiect.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Contracte de achizitii servicii si bunuri.
Livrabile aferente activităţii
Capitolul 4 Publicitate si vizibilitatea proiectului
4.1
Lansare proiect si promovare proiect Iasi
Numele activităţii
Lansare proiect si promovare proiect Iasi
Perioada planificată de implementare
Septembrie 2015
Perioada efectivă de realizare
Septembriie 2015
Aprecierea progresului înregistrat
100 %
Descrierea progresului înregistrat de la In luna august 2015 au fost realizate si avizate
începutul proiectului şi până la încheierea achizitia serviciilor de promovare si organizare
perioadei de raportare (subactivităţi derulate, evenimente proiect –de catre promotorul
obiective/rezultate/indicatori realizate în proiectului. In data de 07.09.2015 la sediul IML Iasi
perioada de raportare)
a avut loc evenimentul de lansare a proiectului in
prezenta promotorului, partenerului si intregii
echipe de proiect.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
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da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Plan de achizitii proiect, contract organizare
evenimente. Invitaţii şi agende evenimente lansare
şi promovare proiect luna septembrie
Liste participanţi lansare şi promovare proiect luna
septembrie
Foto evenimente lansare şi promovare proiect luna
septembrie
4.2.
Evenimente promovare proiect, sesiuni instruire 5 judete (Vaslui, Botosani, Suceava, Bacau,
Neamt)
Numele activităţii
Evenimente promovare proiect, sesiuni instruire 5
judete (Vaslui, Botosani, Suceava, Bacau, Neamt)
Perioada planificată de implementare
Septembrie -octombrie 2015
Perioada efectivă de realizare
Septembrie –octombrie 2015
Aprecierea progresului înregistrat
100 %
Descrierea progresului înregistrat de la In luna august 2015 au fost realizate si avizate
începutul proiectului şi până la încheierea achizitia serviciilor de promovare si organizare
perioadei de raportare (subactivităţi derulate, evenimente proiect –de catre promotorul
obiective/rezultate/indicatori realizate în proiectului.
perioada de raportare)
evenimentele de promovare proiect din luna
septembrie - 29 septembrie - Focşani si octombrie
2015 (05.10.2015 – Bacău, 06.10.2015 – Neamţ,
12.10.2015 – Botoşani şi 14.10.2015 – Suceava)
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Plan de achizitii proiect, contract organizare
evenimente.
Invitaţii şi agende evenimente lansare şi promovare
proiect luna septembrie
Liste participanţi lansare şi promovare proiect luna
septembrie
Foto evenimente lansare şi promovare proiect luna
septembrie
Invitaţii şi agende evenimente promovare proiect
luna octombrie
Liste participanţi promovare proiect luna octombrie
Foto evenimente promovare proiect luna
octombrie

Activitatea 4.3 Eveniment inchidere proiect
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare

Eveniment inchidere proiect
Octombrie 2016
21 Decembrie 2016
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Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

100 %
A fost organizat un eveniment oficial de inchidere a
proiectului in data 21.12.2016 la care au fost
invitate toate institutiile si organizatiile cu
responsabilitati in abordarea cazurilor de victime
ale violentei si tratarea cazurilor de discriminare
multipla. Promovarea evenimentului s-a facut pe
email, fax, telefon, afise la institutiile cheie, articole
in presa locala,promovare pe website si retele
sociale.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Evenimentul a fost mutat in luna decembrie 2016,
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi prin noua planificare a activitatilor conform actului
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi aditional de prelungire a proiectului aprobat in luna
măsurile corective aplicate/ vizate.
octombrie 2016.
Livrabile aferente activităţii
Plan de achizitii proiect, contract organizare
evenimente. Proces verbal de receptie serivicii,
materialele, agenda, lista invitatiilor, comunicatul
de presa, fotografii de la eveniment.
Activitatea 4.4. Elaborare/întreţinere web-site proiect
Numele activităţii
Elaborare/întreţinere web-site proiect
Perioada planificată de implementare
August 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare
August 2015 -decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat
100%
Descrierea progresului înregistrat de la In luna august 2015 au fost realizate si avizate
începutul proiectului şi până la încheierea achizitia serviciilor de promovare si organizare
perioadei de raportare (subactivităţi derulate, evenimente proiect –care includ si servicii de
obiective/rezultate/indicatori realizate în realizare website –de catre promotorul proiectului.
perioada de raportare)
De-a lungul proiectului au fost actualizate atat
pagina de facebook proiect cat si website-ul
proiectului cu articole, fotografii, informatii, noutati
si invitatii de participare la diverse activitati si
evenimente in cadrul proiectului.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
pagina
de
facebook
www.facebook.com/victimassistiasi si website
proiect -http://victimassist.eu

Activitatea 4.5 Elaborare/distribuire materiale promoționale si 4.7 lansare si promovare servicii
noi asistenta victime ale violentei de gen
Numele activităţii
Elaborare/distribuire materiale promoționale
Perioada planificată de implementare
August 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare
Iulie-decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat
100 %
Descrierea progresului înregistrat de la In luna august 2015 au fost realizate si avizate
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începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

achizitia serviciilor de promovare si organizare
evenimente proiect –de catre promotorul
proiectului. Au fost distribuite materiale
promotionale la toate
evenimentele
de
propomovare si celor 300 de participanti la
sesiunile de formare din luna noiembrie 2015,
ianuarie 2016, februarie 2016. Ulterior aprobarii
extensiei de proiect cu activitati PLUS, au fost
semnate acte aditionale la dosarul de achizitie
materiale de promovare PLUS – si au fost realizate
materiale de prezentare a serviciilor noi plus, a
noilor evenimente si sesiuni de instruire propuse
conform noului plan de activitati agreat.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
afişe, pliante, mape, pixuri, mape de presă,
prezentare powerpoint proiect, banner tip roll-ups,
brosuri, pliante, afise, brose. Liste de participanti
evenimente de promovare si sesiuni de formare
noiembrie, ianuarie, februarie 2016, la care se
adauga sesiunile din mai -decembrie 2016.

Activitatea 4.6. -5.9 Workshop bune practici state donatoare
Numele activităţii
Workshop bune practici state donatoare
Perioada planificată de implementare
Lunile mai iunie 2016, durata 2 zile
Perioada efectivă de realizare
22-24 Iunie 2016
Aprecierea progresului înregistrat
100 %
Descrierea progresului înregistrat de la Activitate bilaterala, workshopul de 2 zile seminar
începutul proiectului şi până la încheierea bune practici a fost sustinut de expertul din partea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate, Hedda Foundation –Jorgen Lorenzen, la Iasi, la
obiective/rezultate/indicatori realizate în complexul Ciric, cu reprezentantii institutiilor
perioada de raportare)
interesate participante la sesiunile anterioare de
instruire. Workshopul a permis explorarea
transpunerii acelor tipuri de proceduri relevante
pentru practica din Romania in lucrul cu victima
violentei –cu precadere pentru lucrul pe aspecte
privind dubla discriminare, acolo unde experienta
din Romania este limitata. Astfel cei 40 de
participanti la workshopul de bune practici din
Norvegia–au avut posibilitatea sa se instruiasca in
ceea ce priveste interventia pe cazurile cu care se
confrunta si au putut sa aplice metodologii noi de
lucru multisectorial.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
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Livrabile aferente activităţii

Plan de achizitii proiect, contract organizare
evenimente. Proces verbal de receptie serivicii,
materialele, agenda, lista invitatiilor, comunicatul
de presa, fotografii de la eveniment.

Capitolul 5 Activitati specifice proiectului
Activitatea 5.1
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Studiu privind identificarea nevoilor specifice a
grupului tinta
01.07.215-30.12.2015
01.07.2015-30.11.2015
100%
Au fost pregatite chestionarul preliminar de
evaluare a nevoilor de formare ale grupului tinta.
S-a realizat si aplicat chestionarul in cadrul
evenimentelor de lansare ale proiectului.
S-a realizat studiul de analiza a nevoilor grupului
tinta.
s-a recuperat.

Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Raportul de studiu a fost predat in luna decembrie
2015.
Studiu de piata studii CMSC
Referat de necesitate studii CMSC
NJ estimare valoare studii CMSC
Termeni de referinta studii CMSC
Raport de studiu.

Activitatea 5.2
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.

Studiu privind discriminarea multipla a victimelor
(culegere date, analiza, prelucrare)
August 2015-octombrie 2016
Ianuarie –octombrie 2016
100%
Achizitia a inceput in luna decembrie 2015, dupa un
prim feed back pe nevoi obtinut din partea
participantilor la cursurile din luna noiembrie 2015.
Achizitia a fost realizata in luna ianuarie 2016.
Studiul in forma finala a fost predat in luna
octombrie 2016.
Aceasta activitate a fost inclusa in activitatile
suplimentare PLUS si perioada de implementare s-a
prelungit.
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Livrabile aferente activităţii

Activitatea 5.3
Numele activităţii

Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii

Activitatea 5.4
Numele activităţii

Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Plan de achizitii proiect.-atasat la raportul
intermediar 1.
Proces verbal faza 1 -documentare – 18.08.2016,
faza 2 -investigare si procesare statistica –
23.09.2016, faza 3 -analiza si interpretare date 20.10.2016, Studiu privind discriminarea multipla a
victimelor (culegere date, analiza, prelucrare)

Evenimente conexe lansarii studiului cu privire la
discriminarea multipla a victimelor si manualului
de bune practici
Februarie -decembrie 2016
21 Decembrie 2016
100 %
In luna august 2015 au fost realizate si avizate
achizitia serviciilor de promovare si organizare
evenimente proiect –de catre promotorul
proiectului. In urma aprobarii extinderii PLUS, au
fost semnate acte aditionale la contractul de
organizare evenimente.
Nu sunt abateri. S-a facut conform noilor activitati
PLUS la finalizarea studiului si lansarii manualului
de bune practici conform noului grafic de activitati
aprobat prin actul aditional la contract pentru
activitati pLUS.
Plan de achizitii proiect, contract organizare
evenimente, proces verbal de receptie serivicii,
materialele, agenda, lista invitatiilor, comunicatul
de presa, fotografii de la eveniment.

Realizare campanie antidiscriminare multipla
victime si materiale de promovare proiect si
promovare campanie TV si retele sociale (plus
evenimente de lansare campanie in Iasi si
regiunea Moldovei)
Septembrie 2015- octombrie 2016
Septembrie 2015- octombrie 2016
100%
Achizitia a inceput in luna septembrie 2015. Au
fost intocmite referatul de necesitate campanie,
nota justificativa a valorii campaniei, cererea de
oferta, nota justificativa de selectare procedura,
caietul de sarcini si formularele aferente.
Procedura s-a finalizat in luna decembrie, s-a
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semnat contractul cu firma care va realiza
campania. Campania si-a propus sa atraga atentia
asupra violentei si abuzurilor la care sunt supuse
victimele
violentei
si
aspectelor
privind
discriminarea pe baza de gen, varsta, etnie si
dizabilitate ce dubleaza statutul deja vulnerabil al
victimei violentei. Difuzarea s-a facut pe canale
online, pagina web a proiectului, televiziuni locale
si regionale, radio local si regional, principalele
locatii de accesibilitate a potentialilor beneficiari
sau familiei si prietenilor acestora. Campania a
inclus si evenimente de lansare campanie in Iasi si
regiunea Moldovei, in timpul forumurilor
multidisciplinare. Servicii specifice realizarii
obiectivelor mai sus mentionate:
- elaborarea strategiei de comunicare pentru
atingerea obiectivelor campaniei
- elaborarea strategiei de derulare a campaniei
- elaborarea identității vizuale a campaniei
- elaborarea şi difuzarea a cel puțin 2 spoturi radio
si un spot TV.
- pregătirea și difuzarea de anunțuri în presa locală
și/sau națională
- organizarea a 6 conferințe de presă, conectate la
evenimentele de promovare ale proiectului
- organizarea unei
conferințe de presa de
comunicare a rezultatelor proiectului in
21.12.2016.
Aria de desfasurare a campaniei: La nivel regional
in cele 8 judete din regiunea Moldovei
Conceptul grafic al tuturor materialelor dezvoltate
pentru campania de promovare a respectat regulile
de identitate vizuala impuse de Manualul de
Identitate Vizuala. A fost creat un slogan al
campaniei.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Plan de achizitii proiect.-la raportul intermediar 1
Documentatie achizitie servicii –atasata ca anexe.
Intalniri preliminare echipa martie-aprilie 2016.
Strategie de campanie realizata. Procese verbale
receptie servicii campanie.
IDENTITATE VIZUALA A CAMPANIEI - Realizare
logo, logotip, concept grafic, layout-uri pentru afis,
pliant, materiale vizuale de postat pe internet etc
REALIZAREA UNEI STRATEGII DE CAMPANIE planificarea unei strategii care sa cuprinda toate
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canalele media clasice,internet si actiuni de PR
PRODUCTIE MEDIA
spot audio - concept, inregistrare si producte spot
audio, format waw si mp3, cu respectarea
normelor referitoare la drepturile de autor pentru
voce si pentru ilustratia muzicala
spot video - concept, filmare, editare si productie
spot video – format HD, variante de difuzare tv,
internet, plasme cu respectarea normelor
referitoare la drepturile de autor pentru voce si
pentru ilustratia muzicala
printuri
Afise – A3 – CARTON LUCIOS, pliante
DIFUZARE
radio difuzari in radio local/regional/
tv
difuzari pe tv locala/regionala
online pay-per-click

Activitatea 5.5
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Elaborare si adaptare curicule formare medici si
specialisti
Iulie –septembrie 2015
Iulie-septembrie 2015
100 %
Echipa formata din formatorii promotorului si
partenerului s-au intalnit pentru a discuta tematica
pentru cursurile cu profesionisti si modulele de curs
permanente si au propus cateva subiecte pentru a
fi incluse in chestionarul de analiza a nevoilor
pentru grupul tinta. Curicula este atasata pe CDurile anexe.
Nu este cazul

Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
CD-uri cu curiculele celor 6 formatori.
Activitatea 5.6
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Sesiuni de instruire medici si specialisti
Noiembrie 2015- martie 2016
Noiembrie 2015 –februarie 2016
100 %
Echipa formata din formatorii promotorului si
partenerului s-au intalnit pentru a discuta tematica
pentru cursurile cu profesionisti si modulele de curs
permanente si au propus cateva subiecte pentru a
fi incluse in chestionarul de analiza a nevoilor
pentru grupul tinta.
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sesiunile de instruire s-au desfasurat conform
proiect din luna noiembrie 2015 (13-15.11.2015 –
grupa Iaşi şi Vaslui, şi 27-29.11.2015 – grupa
Vrancea şi Galaţi) si luna ianuarie 2016 (29-31 ian
2016) si februarie 2016 (12-14 februarie 2016)
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu este cazul
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
contract servicii organizare evenimente. Formulare
de înscriere
Invitaţii şi agende instruiri nov 2015, ian-feb 2016
Liste participanţi instruiri nov 2015, ian –feb 2016
Foto instruiri –nov 2015, ian feb 2016
Minută întâlniri echipa
Activitatea 5..7. Module de informare permanenta
Numele activităţii
Module de informare permanenta
Perioada planificată de implementare
Decembrie 2015 - decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare
Martie-decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat
100 %
Descrierea progresului înregistrat de la Echipa formata din formatorii promotorului si
începutul proiectului şi până la încheierea partenerului s-au intalnit pentru a discuta tematica
perioadei de raportare (subactivităţi derulate, pentru cursurile cu profesionisti si modulele de curs
obiective/rezultate/indicatori realizate în permanente si au propus cateva subiecte pentru a
perioada de raportare)
fi incluse in chestionarul de analiza a nevoilor
pentru grupul tinta. Sesiuni de informare
permanenta au avut loc in intervalul martie decembrie 2016, atat de catre echipa IML cat si
CMSC. Participanti la sesiuni: specialiști , studenti la
drept, medicina, stiinte sociale, voluntari si alte
cadre didactice care sunt interesate de aspectele
de prevenire si interventie in cazurile de
discriminare multipla. La aceste sesiuni au
participat peste 350 de participanti.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu este cazul
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Liste si fotografii de la sesiunile de informare
permanente, rapoarte de activitate lectori sesiuni
de informare, dosar de achizitii multiplicare
materiale.
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Capitol 5 Dezvoltare politici, strategii
Activitatea 5.8
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.

Livrabile aferente activităţii

Activitatea 5.10
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Elaborare manual de bune practici personal
institutii
decembrie 2015- decembrie 2016
Martie-decembrie 2016
100 %
Achizitia a inceput in luna ianuarie 2016. Structura
manualului si a studiilor de caz a fost realizata si
documentarea pe cazurile care au fost incluse in
manual a fost dezvoltata pana in luna noiembrie
inclusiv, manualul fiind editat si tiparit in luna
decembrie 2016, fiind lansat oficial in data de 21
decembrie 2016.
Abaterile sunt legate de faptul ca definitia bunelor
practici identificate impreuna cu participantii la
sesiunile de instruire arata ca este necesara
identificarea unor bune practici in decursul
extinderii cu activitati PLUS si lucrului pe cazuri
concrete. Perioada de desfasurare a fost extinsa si
a inclus participarea la un seminar de bune practici
cu un formator din partea partenerului norvegian
in iunie 2016 si o vizita de studiu in Norvegia, in
luna august si septembrie 2016 -urmata de
elaborarea unor bune practici pe marginea
cazurilor pe care s-a lucrat pe pLUS.
Plan de achizitii proiect, structura manual de bune
practici, procese verbale ale intalnirilor de proiect,
achizitii editare si tiparire manual, manual de bune
practici tiparit, procese verbale de receptie servicii
si produse.

Vizita de analiza elaborare analiza comparativa
interventie cazuri echipa multidisciplinara
mai 2015- decembrie 2016
August si septembrie 2016
100 %
În perioada 9 – 14 august 2016, si perioada 1-6
septembrie 2016 echipa formată din 12 experţi din
cadrul proiectului „Asistenţa victimelor violenţei
prin abordarea discriminării multiple - PLUS”
(angajaţi şi lectori ai Institutului de Medicină Legală
Iaşi şi Fundaţiei Centrul de Mediere şi Securitate
Comunitară), au realizat doua vizite de lucru în
Oslo, Norvegia. Vizitele de lucru au fost pregătite în
prealabil împreună cu partenerul norvegian, Jørgen
Lorentzen - Director Fundaţia Hedda.
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Vizitele de lucru au fost selectate din perspectiva
relevanţei pentru lucrul profesioniştilor implicaţi
direct în asistarea cazurilor de violenţa pe bază de
gen, confruntaţi cu problematica discriminării
multiple atât în faza de preluare a cazurilor cât şi în
cea de intervenţie ulterioară. Cel mai important
aspect urmărit în selectarea instituţiilor care pot
oferi modele de bune practici a fost strâns legat de
prezenţa unor elemente de colaborare (în cadrul
echipelor multidisciplinare) care promovează
dialogul şi înţelegerea între diferitele domenii de
acţiune şi care să contribuie la creşterea
conştientizării discriminării multiple.
Activităţile de vizită de lucru au vizat facilitarea
lucrului în reţea, împărtăşirii şi transferului de
cunoştinţe, experienţe şi bune practici între
organizaţiile şi instituţiile din România şi
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale
din Norvegia cu experienţă în lucrul cu victimele
violenţei pe bază de gen sau instituţii cu
competenţe şi experienţă în lucrul cu discriminarea
de orice tip, inclusiv discriminarea multiplă. Un alt
aspect urmărit în vizitele de lucru a fost elaborarea
unor proiecte comune care să valorizeze experienţa
în domeniu a tuturor actorilor implicaţi în lucrul cu
victimele.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă nu
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Rapoarte de vizita pentru cele doua perioade de
deplasare, procese verbale de receptie servicii
aferente celor doua deplasari in Norvegia ale
furnizorului de servicii care s-a ocupat de
organizarea de evenimente, agenda vizitelor,
fotografii de la cele doua vizite de lucru, capitol cu
privire la vizitele de lucru publicat in manualul de
bune practici.
Activitatea 5.11
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Instruire suplimentara medici de familie
mai 2015- decembrie 2016
21-22 octombrie 2016
100 %
60 de medici legisti si din serviciile de urgenta si
medici de familie, si alte cadre medicale, din cele 8
judete implicate in proiect au participat in perioada
21-22 octombrie la sesiunea de instruire
suplimentara, avand ca grup tinta medici. Tematica
de baza propusa a fost: fenomenul dediscriminare
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multipla, explicatii cauzale ale mentinerii acesteia,
instrumente de lucru, metode de prevenire si
interventie in echipa multidisciplinara, rolul
comunitatilor in prevenirea si combaterea
discriminarii, strategia in echipa multidisciplinara
in interventia victimologica.
La fiecare modul au fost prezenti cate 2 lectori care
au lucrat cate 12 ore fiecare pe perioada celor 2
zile, in mod individual sau in comun (la sesiunile pe
grupuri mai mici). In total la fiecare sesiune de
instruire au participat 6 lectori pentru cei 20-25 de
participanti, cate 2 pentru fiecare modul, in total
fiind parcurse 3 module distincte/grupa.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă nu
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Liste si fotografii de la sesiunea de instruire medici,
agenda instruire medici, rapoarte de activitate
lectori sesiune instruire, procese verbale receptie
servicii organizare eveniment instruire medici de
familie si medici medicina legala.
Activitatea 5.12
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Selectie si Instruire avocati serviciu asistenta
juridica pro bono
mai 2015- octombrie 2016
17-18 iunie 2016
100 %
Au fost formati unui numar de 20 de avocati din
regiunea Moldovei in instrumentarea cazurilor de
violenta asupra femeii, cu precedere cele
intrafamiliale. Selectia avocatilor a fost facuta
dintre avocatii tineri de la Barou, din randul
cabinetelor de avocatura care doresc sa-si extinda
si promoveze profilul ca si cazuri pro bono precum
si cabinetele de avocatura care se ocupa de
asistenta unor cazuri sociale.
Au fost selectati 20 de avocati, si o prima instruire
generala de 2 zile a avut loc la Iasi, in perioada 1718 iunie 2016 si a fost sustinuta de catre doi lectori
avocati formatori. Continutul cursului a acoperit
aspecte legate de strategia in echipa
multidisciplinara in interventia victimologica,
profilul victimei violentei, legislatia specifica
asistarii victimei, Conventia de la Istanbul si
ratificarea de catre Romania a acesteia,
caracteristici ale discriminarii multiple,etc.
In timpul celor doua zile de instruire s-a lucrat pe
studii de caz bazate pe cazurile asistate concret in
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cadrul proiectului de catre serviciul din cadrul IML,
si pe structura documentarii unui studiu de caz de
bune practici, si care sunt elementele unei bune
practici in asistarea victimei violentei.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă nu
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Liste si fotografii de la sesiunea de instruire avocati,
agenda instruire avocati, rapoarte de activitate
lectori sesiune instruire, procese verbale receptie
servicii organizare eveniment instruire avocati.
Activitatea 5.13
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Selectie grup tinta servicii noi asistenta victime ale
violentei de gen
mai 2015- decembrie 2016
Mai -decembrie 2016
100 %
Stabilirea unui punct de referire comun in
comunitate a facut sa se introduca activitatea de
preluare, referire si consiliere psihologica pentru
cazurile care ajung de urgenta la Institutul de
medicina legala Iasi –prin introducerea unui
serviciu permanent deservit de doi psihologi care
au raspuns alternativ de receptia, referirea si
consilierea victimelor violentei pe baza de gen care
ajung cu traume la institut.
IML iasi a pus la dispozitie un spatiu dotat din surse
proprii unde au fost oferite serviciile de asistenta
psihologica si referire cazuri. Serviciul s-a ocupat de
promovarea serviciilor si distribuirea de materiale
de informare pentru victime –prin subcontractarea
serviciilor de elaboarre materiale promotionale.
Acesta este punctul de inscriere si documentare
cazuri in baza de date proprie.
nu

Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Rapoarte de activitate lunare psihologi IML
perioada mai-octombrie 2016, baza de date cazuri
receptionate mai-decembrie 2016, dosar de
achizitie servicii de consiliere psihologica IML Iasi.
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Activitatea 5.14
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Asistenta psihologica victime ale violentei de gen
mai 2015- decembrie 2016
Mai -decembrie 2016
100 %
Au fost receptionate in perioada mai -decembrie
2016 un numar de 82 de persoane victime ale
violentei pe baza de gen - fete tinere si femei
adulte din regiunea Moldovei si 38 de copii minori
ai femeilor adulte implicate in cazuri de violenta in
familie (numarul copiilor a fost mai mare de 40,
insa 38 au avut nevoie de asistenta directa si
consiliere). Au fost acoperite costurile de transport
pentru victime si copiii acestora, sau in cazuri grave
s-a realizat transportul acestora cu autoturismul
achizitionat in cadrul proiectului, si cu autoturismul
aflat in leasing in folosinta partenerului cMSC. Au
fost acoperite costurile pentru certificatele medicolegale la acele persoane care au avut nevoie de
acesta. Sedintele de terapie au fost individualizate
dupa nevoi, multe dintre persoanele asistate in
timpul proiectului continuand sa vina la sedintele
de terapie si in prezent.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă nu
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Rapoarte de activitate lunare psihologi IML
perioada mai-octombrie 2016, baza de date cazuri
receptionate mai-decembrie 2016, dosar de
achizitie servicii de consiliere psihologica IML Iasi.
Activitatea 5.15
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Asistenta juridica pro bono victime ale violentei de
gen
mai 2015- decembrie 2016
Mai -decembrie 2016
100 %
Ulterior sesiunii de instruire din luna iunie s-a facut
selectia in vederea oferirii unor stagii de lucru pe
cazuri concrete unui numar de 4 avocati –care sa
faca analiza si instrumentarea cazului din
perspectiva multidisciplinara, si sa furnizeze cel
putin 5 studii de caz fiecare, avand astfel o baza
comuna de discutii pentru modelele de bune
practici ce vor fi incluse in manualul prevazut initial
in proiect. Cazurile au fost preluate prin referire
directa de la promotor sau alte institutii din echipa
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multidisciplinara. Contractul semnat cu fiecare
cabinet de avocatura a inclus si asistarea unui
numar de cazuri in regim pro bono ulterior
finalizarii proiectului si crearea unei retele intracomunitare de promovare a serviciilor acestor
cabinete pentru a putea deservi comunitatile pe
termen lung. Un numar de 32 de cazuri au fost
documentate in manualul de bune practici.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Da. Fata de numarul initial de 8 avocati prevazut sa
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi lucreze pro bono in proiect, doar 4 cabinete de
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi avocatura au preluat cazuri in regim de pro bono,
măsurile corective aplicate/ vizate.
datorita lipsei capacitatii avocatilor tineri implicati
in proiect sa raspunda complexitatii necesare
asistentei juridice pe caz -cu precadere pentru
cazurile care prevedeau asistenta de lunga durata.
Pentru moment, numarul de cazuri asistat in
proiect pentru elaborarea studiilor de caz a fost
limitat, astfel incat cei 4 avocati au putut sa preia
toate cazurile referite din proiect. Nefiind o
activitate remunerata, consideram
Livrabile aferente activităţii
Rapoarte de activitate lunare coordonator avocati
CMSC perioada mai-octombrie 2016, baza de date
cazuri receptionate mai-decembrie 2016, dosar de
achizitie servicii de consiliere juridica CMSC Iasi,
capitole publicate in cadrul manualului de bune
practici.
Activitatea 5.17
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi

Forumuri
lunare
multidisciplinare
si
multiinstitutionale
mai 2015- decembrie 2016
Mai -decembrie 2016
100 %
La nivelul celor doi parteneri au fost organizate un
numar de 6 forumuri lunare, trei gazduite de IML si
trei de CMSC privind imbunatatirea demersului
institutiilor guvernamentale, non-guvernamentale
si al comunitatii in abordarea discriminarii multiple
a victimelor, prin actiuni de preventie si interventie
multidisciplinara si inter-institutionala.
La forumuri au participat medicii legisti in zona
Moldovei, reprezentantii politiei, parchetului,
instantelor, serviciilor de probatiune, a serviciilor
sociale, ONG-uri locale, mass media locala si
regionala din zona Moldovei si s-a discutat concret
cazuistica curenta de lucru pe caz pornind de la
baza oferita de cazurile instrumentate de psihologi
si avocati.
nu
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implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Liste si fotografii de la cele sase forumuri
multidisciplinare, agende forumuri, procese verbale
receptie servicii organizare evenimente de la cele 6
evenimente.

Activitatea 4
Numele activităţii
Perioada planificată de implementare
Perioada efectivă de realizare
Aprecierea progresului înregistrat
Descrierea progresului înregistrat de la
începutul proiectului şi până la încheierea
perioadei de raportare (subactivităţi derulate,
obiective/rezultate/indicatori realizate în
perioada de raportare)

Auditul proiectului
August 2015- decembrie 2016
Au fost achizitionate serviciile de audit
100 %
S-a realizat si depus raportul de audit aferent
raportului intermediar nr. 1 aferent perioadei iulieaugust 2015 si raportului intermediar 2 aferent
perioadei septembrie-noiembrie 2015, raportului
intermediar numarul 3 aferent perioadei
decembrie 2015-februarie 2016, intermediar 4 martie-aprilie 2016 si raportul final nr. 5 aferent
perioadei mai-decmebrie 2016.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Raport de audit pentru raport intermediar 1 si 2 si
3, 4 si 5
Activitatea 5
Numele activităţii
Monitorizarea proiectului şi Raportare
Perioada planificată de implementare
Iulie 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare
Iulie- 2015 -decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat
100%
Descrierea progresului înregistrat de la S-au pregatit documentele aferente raportarii
începutul proiectului şi până la încheierea intermediare nr. 1 si 2 aferente perioadei iulieperioadei de raportare (subactivităţi derulate, noiembrie 2015 si raportul intermediar 3 aferent
obiective/rezultate/indicatori realizate în lunilor
decembrie
2015-februarie
2016,
perioada de raportare)
intermediar 4 -martie-aprilie 2016 si raportul final
nr. 5 aferent perioadei mai-decmebrie 2016.
Există abateri de la planificarea iniţială? Dacă Nu sunt abateri.
da, explicaţi care sunt motivele, descrieţi
implicaţiile asupra proiectului şi menţionaţi
măsurile corective aplicate/ vizate.
Livrabile aferente activităţii
Raport intermediar nr. 1 si 2, 3 si 4 si raport final 5
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3. Indicatorii şi rezultatele proiectului
Vă rugăm să descrieţi, în tabelele de mai jos, stadiul realizării rezultatelor şi indicatorilor proiectului.
3.1. Indicatori ai programului la care contribuie proiectul
Indicator

Valoare
planificată prin
proiect1

Nr. de copii beneficiari direcţi ai
proiectului

40

Valoare
realizată
până la data
raportării
72

Procentul de
realizare a
indicatorului

- din care, nr. de copii romi*
- din care, nr. de fete
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai
proiectului

2
20
30

5
41
28

250%
205%
93.33%

- din care, nr. de tineri romi*
- din care, nr. de fete
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri
etc.) create/ amenajate în vederea
furnizării de servicii pentru grupuri
vulnerabile de copii şi tineri
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor
grupurilor vulnerabile de copii şi tineri
care se confruntă riscuri specifice
(măsuri ce vizează accesul la educaţie
formală; măsuri ce vizează accesul la
educaţie informală; măsuri ce vizează
educarea părinţilor; măsuri ce vizează
instruirea profesională; măsuri ce
vizează facilitarea accesului la piaţa
muncii; măsuri ce vizează incluziunea
socială)
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau
tineri aparţinând grupurilor vulnerabile,
lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază
de servicii specifice de suport (creşterea
gradului de conştientizare, consiliere
etc.)
- din care, nr. de părinţi/ tutori romi*
- din care, nr. de femei
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează
servicii copiilor şi tinerilor aparţinând
diferitelor grupuri vulnerabile, care au
dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi

5
30
0

4
28
0

80%
93.33%
-

Din cei 72 de copii care
sunt victime/martori ai
violentei doar 41 au
beneficiat de terapie
directa.
Ca mai jos
Ca mai jos
Deoarece au fost preluate
cazuri pe masura ce erau
referite de anumite
institutii, tinand cont de
faptul ca aria de selectie a
fost ne-tintita, acestea au
fost cazurile de violenta
care s-au prezentat pe
parcursul proiectului cu
varste intre 16-29 ani
Vezi mai sus
Vezi mai sus
-

1

1

100%

-

40

45

112%

Ca mai sus

2
40
80

3
45
80

150%
112%
100%

Vezi mai sus
Vezi mai sus
20 avocati, 20 psihologi,
40 medici familie

180%

Explicaţii privind
diferenţa planificat realizat

1

Se vor completa valorile estimate pe durata proiectului pentru toţi indicatorii la care contribuie proiectul, menţionaţi
în cadrul Anexei 1 a contractului de finanţare a proiectului.
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Indicator

specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii
aparţinând grupurilor vulnerabile)
Nr. de iniţiative generate şi/ sau
pilotate/ implementate la nivel
comunitar, local, regional sau naţional,
care au dezvoltat/ promovat măsuri
anti-discriminatorii şi valori şi practici
incluzive, în scopul asigurării de
oportunităţi egale pentru grupurile
dezavantajate
Nr. de noi reţele (de colaborare, schimb
de experienţă şi bune practici) menite să
combată practicile discriminatorii,
excluziunea socială şi economică a
grupurilor dezavantajate, iniţiate în
comun de reprezentanţi ai sectorului
public, împreună cu actori aparţinând
societăţii civile şi sectorului privat
Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor
locale, judeţene, regionale sau naţionale
şi ai entităţilor aparţinând sectorului
privat sau societăţii civile care au
dobândit cunoştinţe noi şi specifice în
ceea ce priveşte egalitatea de gen,
egalitatea de şanse, discriminare,
înţelegerea interculturală, respect
pentru diversitate etc.
- din care, reprezentanţi ai autorităţilor
locale sau judeţene din zone/ localităţi
cu un procent ridicat de romi (mai mult
de 5% din totalul populaţiei
respectivei/lor unităţi administrativteritoriale sunt romi, conform ultimului
recensământ)
Nr. de metodologii, instrumente,
proceduri, proiecte, planuri de acţiune,
planuri de dezvoltare locală etc.
elaborate, care au inclus măsuri antidiscriminatorii, valori şi practici incluzive,
în scopul promovării egalităţii de şanse
pentru grupurile dezavantajate

Valoare
planificată prin
proiect1

Valoare
realizată
până la data
raportării

Procentul de
realizare a
indicatorului

Explicaţii privind
diferenţa planificat realizat

2

2

100%

-

1

1

100%

-

280

352

125%

Au fost mai multi
participanti la sesiunile de
informare si instruire
decat s-a anticipat.

40

40

100%

-

10

10

100%

-

* conformitatea cu realitatea datelor referitoare la populaţia de etnie romă va fi confirmată şi asumată de PP
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3.2. Alţi indicatori, specifici proiectului
Indicator

Valoare
planificată prin
proiect

Număr reprezentanți ai sectorului
privat implicați în activitățile
proiectului

280

Valoare
realizată până
la data
raportării
352

Procentul de
realizare a
indicatorului

Explicaţii privind
diferenţa planificat realizat

125%

Număr participanți la sesiuni de
formare, seminarii, conferinţe
campanie regionala -forme ale
discriminarii multiple
manual de bune practici
studiu analizei nevoilor grupului
tinta
studiu privind implementarea
legislatiei actuale in domeniul
protecitiei victimelor violentei si
cazurilor de discriminare multipla
Evenimente de promovare si
seminarii de prezentare bune
practici vs discriminarea multipla
Workshop de prezentare bune
practici din Norvegia pe asistenta
victimelor violentei
Persoane asistate victime ale
violentei fete tinere si femei adulte
din regiunea MOldovei
Psihologi asistenta si referire
victime ale violentei pe baza de gen
avocati si consilieri juridici asistenta
pro-bono din regiunea Moldovei
Copii minori ai femeilor adulte
implicate in cazuri de violenta in
familie

720

729

101%

Au fost mai multi
participanti la sesiunile
de informare si instruire
decat s-a anticipat.
-

1

1

100%

-

1
1

1
1

100%
100%

-

1

1

100%

-

6

6

100%

-

1

1

100%

-

80

81

101%

-

20

20

100%

-

20

20

100%

-

40

72

180%

Din cei 72 de copii care
sunt victime/martori ai
violentei doar 41 au
beneficiat de terapie
directa.
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4. Informare şi publicitate
4.1. Care sunt acțiunile de informare și publicitate realizate în cadrul acestei perioade de raportare şi
rezultatele concrete ale acestora, în raport cu Planul de comunicare şi promovare a proiectului?
(Ataşaţi Centralizatorul activităţilor de informare şi publicitate derulate în perioada de referinţă.
Ataşaţi dovezi concrete ale măsurilor prin care proiectul a contribuit la creșterea gradului de
informare și publicitate a Programului și Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014).
In perioada 01.05.2016- 31.12.2016 au fost pregatite materialele de publicitate aferente evenimentelor si
activitatilor planificate pentru toate activitatile aferente extinderii PLUS. Calendarul evenimentelor de
informare si publicitate ale proiectului poate fi consultat pe website proiect la sectiunea Noutati
http://www.victimassist.eu/noutati/
LANSARE PACHET SERVICII - Evenimentul de lansare a serviciilor din cadrul proiectului a avut loc luni, 30 mai
2016, începând cu ora 12.00 şi s-a desfăşurat la sediul proiectului – Institutul de Medicină Legală Iaşi, str.
Buna Vestire nr. 4, sala de conferinţe.
FORUM 1 - Primul Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iaşi, în data de 30.05.2016.
Sesiune de instruire avocaţi – 17-18.06.2016 -la Complexul Ciric Iasi.
FORUM 2 - Al II-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iaşi, în data de 15.06.2016
Workshop de bune practici din statele donatoare - Institutul de Medicină Legală Iaşi, în parteneriat cu
Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi şi HEDDA Foundation, Norvegia, au organizat
Workshop-ul de bune practici din statele donatoare, ce a avut loc în perioada 22 – 24 iunie 2016, la Complex
Ciric, Iaşi.
FORUM 3 - Al III-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iaşi, în data de 13.07.2016
FORUM 4 - Al IV-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iaşi, în data de 30.08.2016
FORUM 5 - A avut loc al V-a Forum din cadrul proiectului ce s-a desfasurat la sediul Institutului de Medicină
Legală Iaşi, Str. Buna Vestire nr. 4, Iaşi, în data de 28.09.2016
În perioada 21-22 octombrie 2016, Institutul de Medicină Legală Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia Centrul de
Mediere şi Securitate Comunitară şi Fundaţia Hedda, Norvegia, au organizat sesiunea de instruire regională
pentru medicii din regiunea Moldovei.
FORUM 6 - Al VI-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iaşi, în data de 21.12.2016, ora 11.00
Conferinta de inchidere a proiectului a avut loc la sediul Institutului de Medicina Legala Iasi, la data de 21
Decembrie 2016, ora 13:00.
Conferinta a marcat lansarea a 2 documente importante, instrumente de lucru in domeniul asistentei
victimelor: Studiul privind legislatia in vigoare cu privire la discriminarea multiple a victimelor violentei pe
baza de gen si manualul de bune practici privind suportul victimelor violentei domestice prin abordarea
discriminarii multiple.
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4.2. Ce materiale de publicitate au fost realizate în cadrul acestei perioade de raportare? Ataşaţi mostre
ale materialelor de publicitate realizate - afişe, pliante, mape, pixuri, mape de presă, etichete
autocolante etc., imagini ale bannerelor tip roll-ups şi panourilor, respectiv copii sau descrieri - script
sau story–board - ale spoturilor audio/video şi alte materiale de publicitate, conform Planului de
comunicare şi promovare aprobat.
Materialele de publicitate realizate in cadrul proiectului in cadrul acestei perioade de raportare sunt:
- afişe, pliante, mape, pixuri, mape de presă, prezentare powerpoint, banner tip roll-ups, pagina de
facebook www.facebook.com/victimassistiasi si website proiect -http://victimassist.eu
Monstre de afise se regasesc pe website http://www.victimassist.eu/wp-content/uploads/2015/09/afisprint.pdf pliante http://www.victimassist.eu/wp-content/uploads/2015/09/trifold-print.pdf , mape, pixuri
si mape de presa sunt atasate la prezentul raport.
Prezentarea powerpoint se regaseste in format electronic si printat si poate fi vizualizata pe facebook
www.facebook.com/victimassistiasi/photos/pb.1211322608894662.2207520000.1443030638./1213811661979090/?type=3&theater .
Fotografii in care apare roll-up-ul proiectului si afisele se regasesc in albumul de lansare proiect de pe
facebook:
a.www.facebook.com/victimassistiasi/photos/pb.1211322608894662.2207520000.1443030638./1213811725312417/?type=3&theater
b.www.facebook.com/victimassistiasi/photos/pb.1211322608894662.2207520000.1443030638./1213811555312434/?type=3&theater
Campania video si audio detin o pagina de facebook separata si pot fi descarcate si de pe website-ul
proiectului http://www.victimassist.eu/resurse-imagine/ si contin urmatoarele resurse:

1.
2.
3.
4.

Afisul „lista de siguranta” – AICI
Afisul „lista contacte de siguranta – telefoane utile” – AICI
Pliant „lista de siguranta” – AICI (fata) si AICI (verso)
Piant „lista de telefoane” – AICI (fata) si AICI (verso)

Resurse – Imagine – Campanie

5. Afis (format A3/A2 – CMYK, pentru print)
Afisul principal al campaniei poate fi descarcat de AICI.
Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenţei pe criterii de gen: AICI
Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenţei pe criterii de gen şi de
vîrsta: AICI
9.
Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenţei pe criterii de gen şi de
etnie: AICI
10.
Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenţei pe criterii de gen şi de
statut: AICI

6.
7.
8.
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Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenţei pe criterii de gen şi de
religie: AICI
12.
Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenţei pe criterii de gen şi de
dizabilitate: AICI
13.
Videoclipul principal al campaniei: AICI

11.

Resurse – Imagine proiect
14. AFISUL PROIECTULUI: aici
15.
PLIANTUL INFORMATIV: aici
16.
BROSURA – CONVENTIA DE LA ISTAMBUL – aici
A fost realizat un clip si incarcat pe youtube cu privire la rezultatele proiectului si promovarea proiectului.
https://www.youtube.com/watch?v=x79wm8xOJcI&feature=youtu.be

4.3. Materialele de publicitate realizate în cadrul acestei perioade de raportare au avizul prealabil al FRDS
pentru tipărire?
Au fost primite avize pentru materialele de publicitate folosite pentru lansarea noilor servicii aferente
activitatilor pLUS precum si pentru tiparirea manualului de bune practici lansat in luna decembrie 2016.

4.4. În cazul în care au fost utilizate imagini cu beneficiarii proiectului, există acordul scris al persoanelor
fotografiate/reprezentanţilor legali ai acestora pentru utilizarea lor?
In intervalul de raportare mai-decembrie 2016, au fost facute fotografii in timpul celor sase forumuri
multidisciplinare lunare, a workshopului bilateral din luna iunie 2016, a sesiunilor de instruire pentru avocati
din iunie 2016, a sesiunii de instruire suplimentara pentru medicii de familie din luna octombrie 2016, la
sesiunea de lansare studiu si manual de bune practici in luna decembrie 2016 si sesiunea de prezentare
rezultate si inchidere proiect din luna decembrie 2016. Deasemenea, fotografii au fost facute in timpul celor
doua vizite de studiu ale echipei de proiect in lunile august si septembrie 2016 in Norvegia, la institutiile
vizitate. Aceste fotografii au fost utilizate pe pagina de facebook a proiectului
www.facebook.com/victimassistiasi si pe pagina web a proiectului http://victimassist.eu . Pentru aceste
fotografii s-a primit acordul scris conform listelor de semnaturi atasate la documente justificative de la toate
activitatile incluse in prezentul raport.

5. Managementul riscurilor
5.1. Prezentaţi progresul implementării planului de management al riscurilor aferente proiectului dvs.
In procesul de elaborare a proiectului, pornind de la evaluarea nevoilor şi identificarea solutiilor, au fost
analizate şi potenţialele riscuri care ar putea afecta derularea cursiva a activitaţilor şi la standardele de
calitate evidenţiate in cadrul proiectului. Astfel, in vederea eliminarii sau reducerii impactului potenţialelor
riscuri, avand la baza experienţa manageriala a promotorului si partenerului de proiect, activitaţile au fost
gandite luand in considerare toate aspectele tehnice, financiare, manageriale şi contextuale care ar putea
afecta proiectul propus. In acest context, potenţialelor riscuri identificate li se asociaza şi un set de soluţii
posibile de eliminare sau de reducere a impactului acestora, parte din procesul de management al riscurilor
asociat fiecarui proiect implementat. Incepand din luna mai 2016, in acest parteneriat a aparut si un
partener nou, bilateral, din Norvegia-Fundatia Hedda, cu care Fundatia CMSC a avut colaborari anterioare.
Astfel, in planificarea activitatilor comune cu acesta, s-a luat in calcul atat disponibilitatea acestuia de a se
deplasa in Romania, pentru a participa la workshop-ul bilateral din luna iunie, cat si disponbilitatea acestuia
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de a planifica vizitele de studiu ale echipelor de proiect in Norvegia, vizite planificate in colaborare cu
Fundatia Hedda in lunile august si septembrie 2016.
Astfel, din punct de vedere tehnic, financiar şi managerial, planul de management al riscurilor a luat in calcul
urmatoarele potenţiale riscuri:
•
La nivelul managementului de proiect exista riscul schimbarilor in componenţa echipei propuse.
Plecarea unui membru al echipei ar fi putut afecta derularea activitatilor pana la identificarea unei persoane
potrivite care sa o inlocuiasca. Managerul a alocat sarcinile persoanei absente unui alt membru de echipa,
cu sprijinul necesar indeplinirii indicatorilor aferenţi. Planificarea activitaţilor a permis realizarea in timp util
a realocarii de resurse umane sau de identificare şi angajare a unui nou membru in echipa.
•
La nivelul parteneriatului –promotorul a lucrat impreuna cu partenerul ONG din Romania si
partenerul ONG din Norvegia cu care exista o colaborare de durata. Pentru a ne asigura de buna
implementare a proiectului am propus proceduri, intalniri fata in fata, intalniri pe skype si raportari interne
care sa ajute echipa sa se concentreze pe activitati si sa poata comunica eficient. Ori de cate ori a aparut o
situatie neprevazuta, a fost discutata imediat, deschis pentru alegerea celei mai bune solutii.

5.2. Există modificări privind situația de risc a proiectului? (faceţi referire inclusiv la riscuri identificate cu
ocazia vizitelor de monitorizare în teren a reprezentanţilor OP, dacă este cazul). Dacă da, vă rugăm să
precizați riscurile şi cum au fost ele gestionate (măsuri corective pentru diminuarea/eliminarea
riscurilor şi rezultatele/impactul acestora).
La nivelul echipei de proiect - Au existat completari cu persoane din echipa proiectului, fata de formatorii
numiti initial, deoarece s-a considerat ca este mai bine sa existe o rezerva in cazul aglomerarii de activitati in
perioada instruirilor.

6. Parteneriat şi cooperare bilaterală
Proiectul este derulat în parteneriat cu entităţi publice/ONG-uri/parteneri din statele donatoare? Dacă
da, precizaţi numele partenerilor.
- Da
X
Nu
Fundatia Hedda/Hedda Foundation.

6.1.

Dacă executați proiectul în parteneriat, descrieţi succint colaborarea cu partenerii derulată în
perioada raportată. (faceţi referire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv cele legate
de raportare, modul de comunicare etc.)

Hedda Foundation din Norvegia, ca partener nou in proiect, a permis explorarea transpunerii acelor
tipuri de proceduri relevante pentru practica din Romania in lucrul cu victima violentei –cu precadere
pentru lucrul pe aspecte privind dubla discriminare, acolo unde experienta din Romania este limitata.
Astfel participantii la workshopul de bune practici din Norvegia –au avut posibilitatea sa se instruiasca in
ceea ce priveste interventia pe cazurile cu care se confrunta si vor putea sa aplice metodologii noi de
lucru multisectorial.
Tot ca si activitate bilaterala, cei doi parteneri romani, IML Iasi si CMSC au facut o vizita de elaborare
analiza comparativa interventie cazuri echipa multidisciplinara la sediul partnerului norvegian, la Oslo.
Vizita propusa a avut rolul de a clarifica aspectele care pot fi incluse in manualul de bune practici, de a
oferi vizite la diversele servicii si institutii care ofera asistenta victimelor violentei pe baza de gen si de a
crea cadrul pentru dezvoltarea unor initiative viitoare comune intre Romania si Norvegia in asistenta
victimelor violentei pe baza de gen si asistenta in cazuri de discriminare multipla.
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În cazul în care ați întâmpinat dificultăți din perspectiva parteneriatului, vă rugăm să descrieți
problemele apărute și modalitatea prin care acestea au fost gestionate.
NU ESTE CAZUL.

6.2.

7. Îndeplinirea condiţiilor stabilite anterior
Precizaţi dacă au existat recomandări/condiţii făcute de reprezentanţii OP (cu ocazia rapoartelor anterioare,
a vizitelor în teren etc.) şi în ce mod au fost rezolvate acestea.
NU ESTE CAZUL.

8. Alte informaţii relevante
NU ESTE CAZUL.

9. Aspecte contractuale
Vă rugăm să menționați toate notificările, actele adiționale precum și orice alte documente care au survenit
între OP și PP referitoare la implementarea proiectului, până la data prezentului raport.
a. Notificarea de schimbare contabil proiect promotor din data 02.07.2015
b. A fost semnat actul aditional nr. 1 din 31.08.2015 /02.09.2015 initiat de FRDS cu privire la
modificarea datei de incheiere a contractului si alte aspecte legate de raportare si implementare
contract.
c. Notificarea de adaugare formator la echipa partenerului si promotorului din 30.09.2015.
d. Notificarea de schimbare contabil proiect promotor din data 18.02.2016.
e. A fost semnat actul aditional nr.3 PLUS din 05.05.2016 cu privire la suplimentarea bugetului si cu
toate modificarile si completarile aferente aplicatiei din 25.11.2015.
f.

Notificare majora din 17 octombrie 2016 cu privire la prelungirea duratei de implementare a
proiectului cu 2 luni fata de perioada curenta (pana la 31.12.2016) pentru reusita atingerii tuturor
indicatorilor asumati in proiect si suplimentarea bugetului la resurse umane corespunzatoare
prelungirii acestor activitati, suplimentarea ratei unitare per exemplar manual de bune practici,
suplimentarea cheltuielilor indirecte partener 1 pentru inca 2 luni de proiect prin transfer de la
promotor proiect, transfer de buget de la promotor proiect la partener 1.
g. Notificare din 05.12.2016 privind includerea verificarii singurii cheltuieli aferente partener 2 Fundatia Hedda – Norvegia in auditul intern de proiect, in locul unui audit extern.

10. Închiderea proiectului
10.1. Atingerea obiectivelor şi rezultatelor estimate la nivelul proiectului
Comentaţi modul în care au fost realizate obiectivele, rezultatele şi indicatorii estimaţi la nivelul proiectului,
modul în care proiectul a respectat condiţiile de derulare a proiectului stabilite prin contractul de finanţare.
Identificaţi şi analizaţi cauzele abaterilor şi comentaţi impactul acestora asupra proiectului.
Asa cum a fost desfasurat, toate obiectivele, rezultatele şi indicatorii estimaţi la nivelul proiectului au fost
atinsi. Proiectul a respectat condiţiile de derulare stabilite prin contractul de finanţare.
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Proiectul a contribuit la creşterea capacitatii experţilor / voluntarilor de a face faţă nevoilor beneficiarilor /
si a crescut incluziunea socială –prin introducerea serviciului de coordonare multidisciplinara de caz sub
coordonarea unui avocat sau psiholog.
Au fost create facilităţi / instrumente de comunicare mai adecvate –prin lucrul impreuna in echipa pe caz
care scurteaza durata si eficienta interventiei, punand impreuna specialisti din domeniu din acelasi judet
care lucreaza concomitent pe acelasi caz, si nu succesiv sau separat ca pana acum.
Au fost răspândite mai adecvat metode / instrumente / lecţii învăţate –prin documentarea modelelor de
bune practici in asistarea directa a victimelor si construirea unor studii de caz unitare in interventia pe
cazurile de femei adulte si cazuri de copii nou introduse, asimiland mult mai bine metodologia de lucru
prevazuta in legislatia in vigoare (legea 213/2003) si normele de aplicare aferente si pregatirea modificarilor
legislative necesare in cazul Ratificarii de catre Romania a Conventiei de la Istanbul in anul 2016.
Proiectul a implicat resurse adecvate pentru viitor în scopul continuării serviciilor / activităţilor (umane,
financiare etc) –prin investitia in formarea avocatilor si psihologilor in asistenta pe cazuri de victime ale
violentei in familie sau violentei pe baza de gen contribuind la sustenabilitatea pe termen lung a serviciilor
in comunitate.
Au fost dezvoltate relaţii cu persoane din ţările donatoare / organizaţii internaţionale relevante, contribuind
la creşterea durabilităţii proiectului/rezultatelor prin introducerea activitatii suplimentare de prezentare a
modelelor de interventie pe caz din Norvegia si incheierea unui acord de parteneriat cu organizatia Hedda
Foundation - permitand explorarea transpunerii acelor tipuri de proceduri relevante pentru practica din
Romania in lucrul cu victima violentei –cu precadere pentru lucrul pe aspecte privind dubla discriminare,
acolo unde experienta din Romania era limitata.

10.2. Principii transversale şi teme orizontale
Vă rugăm prezentați succint modalitatea în care implementarea proiectului a contribuit la respectarea şi
promovarea principiilor transversale (buna guvernare, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen) şi a temelor
orizontale ale programului (incluziune socială, antidiscriminare, toleranţă şi înţelegere interculturală,
respectarea şi promovarea drepturilor omului.
Proiectul a adresat principiile de buna guvernare prin:
• respectarea principiilor transparenței – atat intre partenerii de proiect - deciziile și aplicarea acestora
fiind realizate cu respectarea normelor și regulamentelor si acordurilor de parteneriat deja asumate;
cat si la nivel de lucru in comunitate –tinand cont ca toate informațiile legate de proiect sa poata fi
liber disponibile și direct accesibile prin intremediul tuturor metodelor de promovare incluse in planul
de promovare.
•Proiectul si activitatile acestuia au fost gandite din perspectiva receptivitatii fata de persoanele cheie
din regiune––astfel incat actiunile prevazute in proiect sa deserveasca toți factorii de interes într-un
cadru de timp rezonabil;
•Pornind de la principiile eficacitatii și eficienței –rezultatele propuse in proiect au fost gandite sa
satisfaca nevoile grupului tinta vizat in special, asigurand cea mai bună utilizare a resurselor puse la
dispoziție in timpul celor 18 luni de proiect.
•Proiectul a fost implementat in vederea nu doar a respectarii legislației în vigoare – intr-un cadru
juridic echitabil care sa fie pus în aplicare în mod imparțial, respectând drepturile omului și fără
corupție, ci chiar a vizat implementarea aspectelor legate de reducerea discriminarii pe baza de
gen,etnie,varsta si dizabilitate si aplicarea unor politici in plan national care sa ia in considerare
aspectele concrete identificate prin intermediul interviurilor in cadrul manualului de bune practici in
ceea ce priveste discriminarea pe baza de gen si etnie in interventia pe caz.
La nivelul celor trei organizaţii care au implementat proiectul au fost deja create proceduri de
funcţionare clare si a fost gandit un management financiar bun. Cele trei institutii prin activitatea lor de
la infiintare pana in prezent au demonstrat independenţa faţă de guvern, instituţii, partide politice şi
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entităţi comerciale, au luat in considerare riscurile fiecarei actiuni incluse in proiect,prevaznad actiuni
clare de evaluare şi monitorizare permanentă a activităţii generale şi a implementării proiectului.
Dezvoltarea durabilă in cadrul acestui proiect a fost privita integrat, din trei perspective:
- de mediu in conjurator – participantilor la programele de instruire li s-au prezentat modele de bune
practici europene care vor fi dezvoltate tinand cont de componenta de dezvoltare durabila a
organizatiei care le propune si a zonei in care modelul respectiv a fost utilizat.
- economică: proiectul a promovat dezvoltarea economica la nivel local indirect –prin imbunatatirea
modului de interventie in comunitate a profesionistilor in asistarea cazurilor, acest lucru contribuind la
cresterea numarului de victime care pot sa isi mentina sau gaseasca un loc de munca prin
independenta economica adusa de reducerea victimizarii.
- socială: proiectul a asigurat respectarea nevoilor şi priorităţilor, precum şi promovarea egalităţii şi
nondiscriminării incurajand participarea la proiect pe baza de gen, etnie, varsta sau dizabilitate–
discriminare pozitiva.
Egalitatea de gen -Proiectul prin tema propusa s-a focalizat pe femei ca si categorie vulnerabila,
urmarindu-se aspectele privind asistarea celor mai vulnerabile categorii de femei (victime ale violentei).
Prin insasi natura lui, proiectul a promovat egalitatea de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala
daca ne referim numai la tipurile de grupuri tinta vizate de proiect. Chiar si la alcatuirea echipei de
implementare a proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si
barbati si de principiul nediscriminarii pe criterii de nationalitate, etnie, religie.
Toate activitatile proiectului au avut in vedere promovarea principiilor mentionate anterior.
Toti beneficiarii proiectului au fost specialisti care lucreaza cu persoane apartinand categoriilor
defavorizate asigurandu-se astfel o abordare speciala care sa tina seama de perspectiva de gen in orice
interventie comunitara. A fost incurajata participarea femeilor la aceste programe asigurandu-se
principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati.
Sesiunile de formare/instruire a specialistilor au promovat principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii
pe criterii legate de nationalitate, etnie, dizabilitate, categorie sociala intrucat se urmareste
promovarea asistarii incluzive a beneficiarilor din grupuri vulnerabile.
Curricula de formare a cuprins module speciale privind educatia nediscriminatorie, interculturala,
remediala si incluziva dar si educatia pentru dreptate sociala in scopul eliminarii prejudecatilor.
In implementarea proiectului, echipa de implementare va tine cont de prevederile legislatiei in vigoare
cu privire la egalitatea de sanse si nediscriminare (Constitutia Romaniei, OG 137/2000, Legea 202/2002,
OUG 96/2003, Legea 210/1999, Legea 148/2000 privind publicitatea).
Partenerul de proiect Fundatia CMSC este membru in Asociatia Romanian Women’s Lobby, si este
reprezentantul din partea Romaniei in Observatorul European pe Violenta asupra Femeii a European
Women’s Lobby.
In ceea ce priveste incluziune sociala - Proiectul a fost dezvoltat in intregime din perspectiva incluziunii
sociale, obiectivele proiectului vizand principiul diminuarii inegalitatilor sociale generate de
apartenenta la un grup cu sanse inegale de acces la educatie, servicii de sanatate si locuri de munca,
apartinand unor comunitati sarace, excluziunea fiind multipla –pornind de la statutul de persoane
sarace, fiind in plus victime ale violentei pe baza de gen, etnie, varsta sau dizabilitate.
Antidiscriminare - Proiectul a inclus in toate activitatile aspecte inovatoare si de impact pentru
participantii in proiect- dreptate sociala, sanatate comunitara, mobilizare sociala, introducand
transversal notiuni de promovare a egalitatii de sanse, nediscriminare si incluziune sociala, principiul
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egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii. Intregul proiect a fost dedicat
problematicii discriminarii, toate activitatile si campania proiectului abordand discriminarea multipla a
victimelor.
Toleranta si intelegere interculturala - Proiectul si-a propus in toate activitatile reducerea discriminarii
pe baza de gen si etnie in accesul la resurse, activitati si beneficii, propunand o solutie de discriminare
pozitiva pentru persoanele afectate, ale caror drepturi si oportunitati sunt departe de a fi egale in
toate domeniile sociale si economice, in vederea unei dezvoltari durabile.
Respectarea si promovarea drepturilor omului - Drepturile omului, inclusiv drepturile minoritatilor
(etnice, religioase, lingvistice si privind orientarea sexuala) – a fost adresat prin activitati la drepturile
omului – protectia victimei violentei pe baza de gen, vizand prevederile Directivei stabilind standardele
minime asupra drepturilor, sprijinului si protectiei victimelor infractiunilor , care ar trebui sa aduca mai
multa protectie si drepturi victimelor si sa se asigure ca sunt tratate cu respect; ca politia, procurorii si
judecatorii sunt formati corespunzator sa se ocupe de acestea; ca sprijinul victimelor exista in fiecare
Stat membru; si ca victimele violului sunt identificate – si sunt protejate corespunzator. Deasemenea,
toate sesiunile de instruire au discutat armonizarea legislatiei existente cu prevederile Conventiei de la
Istanbul, ratificata de Romania in septembrie 2016.

10.3. Sustenabilitatea proiectului
Furnizaţi informaţii relevante privind sustenabilitatea proiectului, conform planului de sustenabilitate
asumat.
Activitatile de proiect –au generat intarirea parteneriatului existent precum si stabilirea a noi parteneriate
care vor genera proiecte de impact pe termen mediu si lung la nivel local si regional. Manualul de bune
practici si rezultatele studiului vor conduce la diseminarea modelelor de bune practici in domeniu.
Instruirea profesionistilor in plan regional a avut un impact direct si imediat asupra tuturor beneficiarilor
din categorii vulnerabile din comunitatile de referinta, va conduce la o schimbare de mentalitate, atitudine,
abordare a persoanelor vulnerabile. Prezenta expertilor din statele donatoare a contribuit la generarea unor
proiecte bilaterale de instruire pe termen mediu si lung si la identificarea de noi resurse si oportunitati de
dezvoltare.
Institutul de Medicina Legala Iasi si Partenerul Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara au
decis alocarea urmatoarelor resurse umane si materiale pentru o perioada de 5 ani:
1.
Alocarea unui spatiu permanent pentru sesiunile de instruire in cadrul sediului pe care il detin. În
acest mod s-au asigurat că vor putea acorda sesiunile de instruire catre specialisti în condiţii optime, o
perioada mai lungă de timp.
2.
Pentru ca serviciile de instruire să fie eficiente este necesară menţinerea calităţii serviciilor oferite
prin creşterea nivelul de pregătire al profesioniştilor care lucrează cu beneficiarii. Prin urmare resursa
umană va beneficia de un proces de formare continuă esenţial în dezvoltarea personală a angajatului şi în
eficientizarea serviciilor sociale oferite.
3.
Vor asigura în continuare promovarea şi vizibilitatea activităţii prin actualizarea site-ului proiectului,
prin distribuirea de pliante în cadrul unor campanii de informare şi conştientizare desfăşurate atât în spaţii
publice cât şi în serviciile de asistare a victimelor.
4.
Vor oferi sustenabilitate financiară după finalizarea proiectului.Pentru ca toate aceste servicii să fie
furnizate şi după finalizarea proiectului, se vor asigura că vor avea în continuare o resursă financiară
constantă. În acest sens, vor apela la următoarele modalităţi de atragere de fonduri:
- campania de strângere de fonduri pentru partener prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit datorat
de angajaţi, pentru care vom implica toti beneficiarii prezentului proiect.
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- campania de strângere de fonduri prin redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii
- campanie de strangere de fonduri prin sms
- vor aplica pentru toate liniile de finanţare care se pliază pe categoria de beneficiari şi pe specificul
activităţii desfăşurate, deschise la nivel local, regional, naţional sau internaţional;
- vor oferi supervizare de specialiate contra cost pentru profesioniştii independenţi din regiunea Moldovei ;
- contractare supervizare pentru specialişti
- sesiuni de instruire contra cost.
In luna decembrie 2016 partenerul CMSC a solicitat primariei muncipiului Iasi includerea unor bugete
dedicate unui centru de consiliere pentru victimele violentei in familie, si va participa la procedura de
contractare de servicii sociale.
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