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Știri despre proiect 2                                                           Februarie 2020 

 

Proiectul este pregătit pentru pilotare! 

 

Primul pas în ceea ce privește pregătirea pentru pilotare a fost organizarea Seminarului 

„Formare de Formatori”. 

 

În perioada 4-5 noiembrie 2019, doisprezece 

formatori și participanți din Italia, Bulgaria, Spania, 

România și Marea Britanie s-au întâlnit în cadrul 

Women’s Aid din Stafford pentru a pregăti livrarea 

noului program dezvoltat „Timpul Nostru”. 

„Timpul Nostru” este un program care sprijină în 

mod activ mamele care trăiesc alături de copiii lor în 

centre sau în alte locuri de siguranță. Formatorii au 

aflat despre activități specifice pe care le pot folosi 

având ca grup țintă, femeile și copiii lor. Participanții 

au primit, de asemenea, informații și îndrumări cu 

privire la modul de implementare a acestui tip de programe în centre sau în alte locuri de siguranță. 

Instruirea a fost completată de o vizită la un centru în Staffordshire. Participanții au fost foarte 

impresionați de acest centru, care a fost special construit pentru a răspunde nevoilor femeilor și 

copiilor acestora. 

Evaluarea seminarului „Formare de Formatori” a 

fost foarte pozitivă. Toate aspectele seminarului au 

fost considerate „excelente” sau „foarte pozitive”. 

Satisfacția generală cu instruirea, a fost evaluată cu 

5 (5 = excelent, 1 = slab). Instruirea a primit astfel 

feedback excepțional. 

Participanții au evidențiat atmosfera deosebită din 

timpul cursului de formare, oportunitatea discuțiilor 
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deschise cât și schimbul de cunoștințe, abordarea transnațională folosită și ospitalitatea oferită de  

Women’s Aid Stafford. 

 

Înmulțirea instruirilor în contexte naționale 

Într-o etapă următoare, cei care au participat la seminarul „Formare de Formatori” vor 

organiza cursuri similare în țările lor. Acest lucru va crește capacitatea profesioniștilor care lucrează în 

domeniul violenței bazate pe gen să livreze programul „Timpul nostru” în centre sau locuri de 

siguranță. 

 

Participanții la instruire din cadrul proiectului FESEPS vor acționa ca multiplicatori, promovând atât 

conceptul „Timpul nostru” cât și și instruirea în organizațiile lor naționale. 

 

Implementarea programului 

În lunile februarie și mai 2020 programul „Timpul nostru” va fi pilotat de partenerii proiectului 

FSEPS din Italia, Bulgaria, Spania, România și Marea Britanie. Rezultatele și impactul activităților de 

pilotare vor fi documentate și evaluate. 

 

 



Project Number 810450 - FSEPS - REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 
 

 
 

 

Următoarele activități 

Materialul de instruire și activitățile programului vor fi disponibile pe site-ul oficial al 

proiectului (https://fseps.eu/). Formatorii și profesioniștii interesați care lucrează în domeniul violenței 

bazate pe gen vor găsi o bibliotecă online de materiale. Pentru aprilie 2020, va fi programat un webinar 

despre primele experiențe ale pilotării și câteva indicii și orientări despre modul de lucru din cadrul 

programul „Timpul Nostru”. Vizitați site-ul nostru oficial pentru a verifica data curentă 
(https://fseps.eu/)! 

Pentru mai multe detalii, puteți accesa pagina nostră de facebook: 
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/ 
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Parteneri 

 

 

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)  

 

 

The content of this publication represents the views of the author and is his/her sole responsibility. The European Commission 

does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 


