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Buletin informativ
Proiectul Instrumente pentru susținerea profesorilor și instituțiilor de învățământ în
prevenirea violenței de gen (Tool4Gender) este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul
programului Erasmus +.
Acesta își propune să prevină violența bazată pe sex, acționând într-o etapă foarte timpurie
(școlari cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani) înainte de săvârșirea lor, prin formarea
profesioniștilor în domeniul prevenirii violenței de gen și îmbunătățirea abilităților acestora
ca și a familiilor datorită creării de instrumente TIC.
Pentru a atinge acest obiectiv, 7 parteneri din 5 țări europene și-au unit eforturile:Asociación
para la Gestión de la Integración Social (GINSO), Spania, Salvati Copiii, Filiala Dolj, Heron
Digital Education & Mathisis LTD, Cipru, Sociedad Espanola de Asistencia Sociosanitaria de
Valencia, Spania, Senior Europa Sociedad Limitada, Spania, MTÜ Lastekaitse Liit, Estonia and
I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale,
Italia.
Pe 13 noiembrie 2019, SENIOR EUROPA - KVELOCE în LAS NAVES - Think-Tank Hall, a găzduit
prima intalnnire a proiectului Tool4gender.
Toți partenerii au participat la prima întâlnirea și au fost urmați toți pașii propuși în ordinea
de zi propuse anterior. Întâlnirea a început cu mesajul de bun venit pentru toți partenerii
dinpartea instituției gazdă.
Prima parte a ședinței a inclus prezentarea generală a proiectului și principalele sarcini.
Organizarea proiectului a fost reamintită, precum și cronologia rezultatelor intelectuale.
Pe tot parcursul dezvoltării proiectului, toți partenerii vor urma obiectivele stabilite. Conform
acestor obiective, coordonatorul proiectului, GINSO, a propus să fie discutate mai multe
întrebări într-o sesiune de brainstorming pentru a răspunde obiectivelor proiectului,pentru a
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defini conținutul setului de instrumente. Pentru a face brainstorming-urile au fost create două
grupuri: unul a discutat despre familii, iar celălalt a discutat despre profesori.
The second part of the meeting covered topics such as: good practices in the field of
prevention of GBV in school children and the Analysis of national context, in order to define
the content of the first output of the project: the Toolkit. The good practices will be gathered
throughout interviews in each partner country and they will be addressed to persons that
have connection in the field of gender violence. For all these activities was established a
template and a timeline.
A doua parte a reuniunii a vizat subiecte precum: bune practici în domeniul prevenirii GBV la
copiii de școală și analiza contextului național, pentru a defini conținutul primelor rezultate
ale proiectului: Trusa de instrumente.
Bunele practici vor fi adunate pe parcursul interviurilor din fiecare țară parteneră și vor fi
adresate persoanelor care au legătură în domeniul violenței de gen. Pentru toate aceste
activități a fost stabilit un șablon și o cronologie.
Dezbaterea reuniunii proiectului a continuat cu diseminarea produselor în interiorul și în afara
consorțiului. Va fi creată o pagină web a proiectului dedicată informațiilor și noutăților
proiectului. Vor fi 4 evenimente când informațiile și mesajele cheie despre activitățile
proiectelor vor fi difuzate direct către publicul țintă identificat dincolo de parteneriat și în care
să sensibilizeze metodologia critică implementată de proiect la nivel local, național și
european.
Ultima parte a întâlnirii s-a referit la Managerul de calitate și etică. Responsabilul pentru acest
domeniu va sprijini coordonatorul proiectului în asigurarea
calitatea științifică și tehnică a proiectului și are responsabilitatea de a gestiona și de a
monitoriza aspecte etice pe toată durata proiectului, precum și de a supraveghea promovarea
egalității de gen.
Problemele financiare au fost, de asemanea, discutate si reunjenea sa incheiat cu stabilirea
sarcinilor viitoare si a calendarului.
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