CE ?
NEW START este un proiect
implementat pe parcursul a 22 de luni
care se ocupă de violența împotriva
femeilor, finanțat din Fonduri Europene
(2014-2016).

Proiectul NEW START este parte a
Programului Drepturi, Egalitate,
Cetățenie (perioada 2014-2020) lansat
de Direcția Generală pentru Justiție și
Consumatori a Comisiei Europene.

Acest program va contribui la
dezvoltarea ulterioară a unei zone unde
egalitatea și drepturile persoanelor, așa
cum sunt înscrise în Tratat, Carta și
convențiile internaționale privind
drepturile omului, sunt promovate și
protejate.

UNDE ?
Adresa celui mai apropiat
partener NewStart :
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia,
Str. General Constantin
Pantazi, nr.7A, Călăraşi,
programe@adrmuntenia.ro

www.newstart-project.eu

NEW START- Sesiuni
de coaching și
mentorat pentru
femei

Flash
the code !

Această publicație a fost
realizată cu sprijinul
financiar al Programului

Daphne.
al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a
partenerilor Proiectului New Start și nu
reflectă punctul de vedere ale Comisiei
Europene.

CUM?

DE CE ?

CINE ?

În prezent, violența asupra femeilor
rămâne una din cele mai răspândite
încălcări ale drepturilor omului și una
din cele mai mari probleme la nivel
mondial.Aceasta dăunează femeilor,
familiilor, comunităților și societății.

Proiectul NEW START are ca obiectiv
dezvoltarea și implementarea unui
program motivaţional de instruire
pentru femeile, victime ale violenței
domestice, bazat atât pe metodologii
de coaching cât şi pe tehnici de
mentorat.

NEW START reunește 7 țări europene
(Spania (lider), Belgia, Franța, Grecia,
Irlanda, Italia și România) ajutând și
oferind sprijin de specialitate și
instruire pentru femeile, victime ale
violenței.

În Uniunea Europeană, un număr
estimativ de 100 de milioane de femei
sunt predispuse să devină victime ale
violenței bărbaților în timpul vieții . În
plus, numărul femeilor victime ale
abuzului fizic din partea partenerului de
viață, în statele membre ale Uniunii
Europene, se situează între 12 și 35%.

Proiectul își propune să ofere
victimelor, instrumente pentru
creșterea încrederii și a stimei de sine
și abilități de rezolvare a problemelor, și
să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale,
pentru a se reintegra pe piața muncii și
a facilita incluziunea lor socială.

Acest consorțiu multidisciplinar va lucra
într-o manieră colaborativă prin
combinarea experiențelor distincte
pentru a ajuta, instrui și susține femeile
abuzate în materie de educație și
pregătire, angajare, incluziune socială și
creșterea conștientizării.

Uniunea Europeană a luat o poziție
puternică privind violența domestică,
fiind o amenințare la drepturile
fundamentale ale femeii şi solicitând
statelor membre să dezvolte strategii
naționale, legislații și servicii de sprijin.

Spania

Irlanda

Grecia

Punerea în aplicare concretă a
activităților va fi susținută de crearea de
materiale de instruire, îmbunătățirea
abilităților de coaching și mentorat și
elaborarea unui Ghid Transnațional de
Life Coaching si Mentoring.

Franța

Belgia

Italia

România

