
Proiectul #PreventGBV

Scopul principal al proiectului  #PreventGBV este de a preveni violența bazată pe

gen (GBV) cu accent pe violența cibernetică în rândul tinerilor si minorilor aflați în
custodia statului, în centre educative, de detenție, sau sub supravegherea

serviciului de probațiune.
 

Acesta va contribui la identificarea și prevenirea violenței cibernetice bazate pe

gen (GBCV) în rândul tinerilor și la dezvoltarea competențelor digitale în acest sens.

Proiectul se va derula pe parcursul următorilor doi ani și este cofinanțat de

Uniunea Europeană prin Programul CERV-2021-DAPHNE.
 

Activitățile proiectului sunt împărțite în diferite "pachete de lucru". Acestea vor

acoperi o gamă largă de activități, cum ar fi crearea de materiale de formare și
ateliere de lucru privind prevenirea GBCV, punerea în aplicare și evaluarea

atelierelor menționate și schimbul de cunoștințe și experiențe pentru a contribui la

diseminarea proiectului.
 

Tinerii au un rol important în realizarea acestor activități, contribuind la crearea

de materiale de formare, participând la ateliere de lucru personalizate și sporind

gradul de conștientizare în rândul colegilor lor, al familiilor și al comunităților.
 

Partenerii proiectului #PreventGBV

 

Consorțiul proiectului #PreventGBV este format din 6 organizații din 5 țări:

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Spania) – Coordonatorul

Proiectului.

Centrul Pentru Promovarea Invatarii, Permanente Timisoara Asociatia

(România)

Universitat de Barcelona (Spania)

Aproximar- Cooperativa de Solidariedade Social, Crl. (Portugalia)

Valo-Valmennusyhdistys Ry (Finlanda)

Istituto Don Calabria (Italia)

 

Prima întâlnire transnațională #PreventGBV

 

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului a fost organizată în Murcia,

Spania, între 3 și 4 martie, participând reprezentanți din fiecare organizație
parteneră în proiect. Scopul întâlnirii a fost acela de a stabili și a planifica

activitățile pentru următoarea perioadă în ceea ce privește dezvoltarea activităților.
 

 

În plus, discuțiile partenerilor de proiect s-au axat pe aspectele financiare, tehnice

și de diseminare a proiectului, despre temele abordate în cadrul proiectului și

principalele grupuri țintă - atât tinerii în conflict cu legea, cât și profesioniștii care

le acordă sprijin - modalități de a intra în contact cu aceștia, posibilele riscuri în

dezvoltarea proiectului și strategii prin care partenerii proiectului pot evalua în

final succesul rezultatelor dezvoltate. 
 

Următorii pași

 

Fiecare partener de proiect examinează în prezent temele proiectului în contextul

național al fiecărei țări participante, iar în general, în contextul European. De

asemenea, aceștia lucrează la dezvoltarea materialelor din cadrul proiectului, fiind

în contact permanent cu tinerii care sunt în conflict cu legea și cu profesioniștii din

domeniul Justiției Juvenile care doresc să se alăture acestei inițiative.

Website

 

Pentru a afla mai multe despre #PreventGBV, vizitează: 

www.preventgbv.eu

 

 

  Finanțat de către Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile
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http://www.preventgbv.eu/
https://www.fundaciondiagrama.es/en
https://cpip.ro/
http://www.ub.edu/ire/en/
https://www.aproximar.pt/
https://valo-valmennus.fi/en/main-page-2/
https://www.doncalabriaeuropa.org/area/
http://www.preventgbv.eu/

