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Buletin informativ: 3                Iulie 2020 

     

Gata de pilotare… 

acesta a fost titlul ultimului nostru buletin informativ din cadrul proiectului. La doar câteva 

săptămâni, Pandemia virusului Corona a ajuns în Europa, blocând pentru o perioadă de câteva luni o 

mare parte din activitățile proiectului FSEPS. Deci, pentru activitățile noastre de pilotare, acest 

eveniment a însemnat: „Vă rugăm așteptați”.  

 În special pentru personalul din adăposturile de femei cu ajutorul căruia am dori să pilotăm 

programul „Timpul nostru”, ultimele luni 

au fost foarte provocatoare. Activități 

suplimentare în cadrul proiectului au 

fost cu greu posibile. Însă acum, 

activitățile FSEPS se dezvoltă din nou, 

din ce în ce mai mult. Partenerii spanioli, 

și anume, Universitatea din Navarro, au 

fost primii dintre parteneri care au dat 

startul activităților. 

La sfârșitul lunii iunie, prima sesiune a evenimentului „Formare de Formatori” a avut loc în Navarra - 
desigur în conformitate cu regula distanței dintre persoane și cu purtarea măștii dedicate protecției  
gurii și nasului. 
 
Datorită acestor circumstanțelor, instruirea s-a făcut remarcată printr-un eveniment față în față și un 

training online. 20 de participanți au luat parte 
la instruire, printre care profesioniști din cadrul 
refugiilor din Navarra, dar și reprezentanți ai 
INAI - Institutul de Egalitate din Navarre 
(Guvernul Navarra) și SMAM - Serviciul 
Municipal pentru Femei din Pamplona 
(Consiliul Local din Pamplona). 
 
Cursul de pregătire a fost continuat două 
săptămâni mai târziu. Pe 2 iulie, profesioniștii 
de la refugiul „Date una Oportunidad” 
(„Acordați-vă o șansă”) din cadrul Primăriei 
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orașului Pamplona (Spania), au luat parte la a doua sesiune din cadrul evenimentului „Formare de 
Formatori”. Participanții la această sesiune au lucrat în principal la idei 
despre cum programul „Timpul nostru” poate fi adaptat la caracteristicile 
refugiului lor și la familiile care locuiesc acolo. 
 
Debutarea implementării programului „Timpul nostru” în Spania 
 
 Pilotarea programului în Spania va începe pe 23 iulie, unde pe o durată de 
aprox. trei săptămâni, copii între 6-10 ani împreună cu mamele lor, vor lua 
parte la activitățile programului „Timpul nostru”. Activitățile au drept scop 
combaterea izolării sociale a femeilor și a copiilor care trăiesc în refugii sau 
în alte locuri de siguranță. 
 
Faza de pilotare în toate celelalte țări partenere - Italia, Regatul Unit, România și Bulgaria - a 
necesitat a fi amânată, însă toate organizațiile partenere sunt optimiste să înceapă derularea 
activităților la începutul lunii septembrie. Să sperăm că virusul nu va fi un element care să anuleze 
planurile! 
 

 
Cu toate că au fost amânate, activitățile proiectului nu au fost totuși 

abandonate! 

 Perioada dintre lunile martie respectiv iunie, a fost benefică echipei 

proiectului FSEPS, întrucât a rezultat o muncă mai intensă asupra 

îmbunătățirii programului „Timpul nostru”. 

Materialul de instruire și activitățile din cadrul programului vor fi 

disponibile pe website-ul proiectului. Formatorii și profesioniștii 

interesați care lucrează în domeniul violenței bazate pe gen, vor 

beneficia de o bibliotecă online de materiale. Pentru luna septembrie 

2020, va fi programat un Webinar dedicat primelor experiențe ca 

urmare a activității de pilotare, dar totodată vor fi împărtășite și câteva indicii și orientări despre 

modul de lucru cu programul „Timpul nostru”. Consultați website-ul proiectului pentru a verifica data 

curentă!  

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați pagina de Facebook a proiectului: 
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-
518716175313044/ 
 
 
 
 
  

https://fseps.eu/
https://fseps.eu/
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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PARTENERII PROIECTULUI 
 

 
Birmingham City University (UK) 
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 Women’s Aid (UK) 

   staffordshirewomensaid.org 
 

 
  AVODP (BG)  

 

 

Conținutul acestei publicații reprezintă opiniile autorului, fiind responsabilitatea sa exclusivă. Comisia 

Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea informațiilor conținute în aceasta. 


