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Noutăți despre proiect  Septembrie 2019 
 

Despre ce este FSEPS? 
 

Proiectul FSEPS- Familii, exluziune socială și adăposturi (care oferă siguranță) contestă 

provocările excluderii sociale pe care multe femei și copiii lor o experimentează ca urmare a 

violenței în familie. În proiectul FSEPS, dezvoltăm un program de activități pentru a sprijini 

mamele care trăiesc cu copiii lor în adăposturi sau centre de protecție a violenței domestice. 

Proiectăm programul pentru a  combate excluziunea socială, ajutorul de recuperare oferit în urma 

abuzului și facilitarea unei relații de familie durabile și și stabile. Programul va include activități 

de învățare, jocuri gratuite susținute, excursii educaționale și activități locale pentru a crea amintiri 

pozitive pentru aceste familii. Prin intermediul acestui program, familiile vor câștiga abilități 

active de viață și își vor consolida încrederea necesară reintegrării sănătoase în societate dar, în 

același timp, făcând față experiențelor provocatoare ale comportamentului negativ și abuziv. 

 

Primele rezultate ale cercetării 
 

Prima etapă a proiectului a fost realizarea unei cercetări bazate de dovezi care să identifice 

cunoștințele, politica și experiența existente legate de fenomenul violenței domestice. Cercetarea 

a cuprins o revizuire a politicilor și practicilor existente dar și o analiză a nevoilor care a identificat 

ce  le lipseau femeilor și copiilor în timp ce trăiesc în adăposturi/centre de protecție. Prima întâlnire 

a proiectului, care a avut loc la Birmingham în noiembrie 2018 a pus accentul pe realizarea acestei 

cercetări. Partenerii proiectului au explorat situațiile din țările lor respective pentru a identifica 

aspectele comune, precum și diferențele naționale și culturale dintre țări. Partenerii au analizat 

studii naționale de politică precum și practicile din domeniu, pentru ca apoi să colaboreze cu 

femeile și copiii lor care trăiesc în adăposturi si centre de protecție, precum și cu profesioniști care 

lucrează cu aceștia. 



Rezultatele acestei etape în proiectul FSEPS sunt descrise în raportul sumar, care poate fi descărcat 

de aici https://fseps.eu/resources/ 
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Dezvoltarea programului de activități 
 

În urma cercetării realizate, ne-am întâlnit la Asti, Italia, în iunie 2019 pentru a doua întâlnire de 

proiect în care ne-am concentrat pe colectarea și dezvoltarea ideilor pentru activitățile care ar trebui 

incluse în programul FSEPS. 

Am identificat cinci teme ale programului sub umbrela consolidării încrederii și stimei de sine 

după cum urmează: 

 Izolare; 

 Comunicare și respect; 

 Creșterea încrederii; 

 Gestionarea emoțiilor; 

 Viitor pozitiv și sănătos 

 

echipa de proiect a încercat câteva activități creative 

https://fseps.eu/resources/
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În cadrul acestor teme, dorim să ne asigurăm că activitățile vor fi flexibile și potrivite pentru 

diferitele contexte naționale și culturale ale țărilor partenere. Ideile pentru activități au fost extrase 

ca urmare a cercetării descrise mai sus și vor conține un activități de grup, cum ar fi artă și meserie, 

muzică, excursii de-o zi și sesiuni de gătit. Mai presus de toate, aceste activități încurajează mamele 

și copiii să petreacă timp împreună. 

 

Seminarul Formare de Formatori 
 

Este important să oferim instruire personalului profesionist care lucrează în adăposturi/centre de 

protecție pentru a le permite să folosească programul de activități. Așadar, un eveniment formare 

de formatori va avea loc în perioada 4 - 5 noiembrie 2019 în Stafford, Marea Britanie. În acest 

eveniment, vom prezenta programul, activitățile și vom instrui profesioniști din fiecare țară 

parteneră pentru a livra programul în propriile țări. Participanții vor fi încurajați să evalueze 

programul, să sugereze schimbări și să discute provocările, pentru implementarea programului. 

 

Perspectiva 
 

Toate materialele de formare pe care le-am dezvoltat în proiect vor fi disponibile pe site-ul 

proiectului (link). Site-ul web va conține o bibliotecă online de materiale; De asemenea, găzduiește 

o serie de webinarii în cel de-al doilea an al proiectului pentru a veni în sprijinul altor profesioniști 

care lucrează în domeniul violenței de gen, dar și pentru a evidenția programul FSEPS. 

Vizitați-ne pe Facebook! (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-

Places-of-Safety-518716175313044/)  

 

link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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Parteneri 
 

 

Birmingham City University (UK) 
www.bcu.ac.uk 
 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 

 
 
CPIP (RO) 
cpip.ro 

 

Universidad Publica De Navarra (ES) 
unavarra.es 

 
Staffordshire Womes’s Aid (UK) 

staffordshirewomensaid.org 

 
 

 
AVODP (BG)  

  

 

 

Conținutul acestei publicații reprezintă opiniile autorului și este responsabilitatea sa 

exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea pe care o 

poate face informațiile pe care le conține. 

 

 

 


