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	What: 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).
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	WHY ?: DE CE ?
	HOW ?: CUM?
	WHO ?: CINE ?
	Why: 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.
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	Who 1: 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.
	Why2: 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%.
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