"Corpul meu îmi aparţine"
Violenţa sexuală – prevenire și servicii de suport
Sibiu, Hotel Continental Forum, 23-24 aprilie 2015
În 2014 România a semnat Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenței domestice, care menționează în
mod distinct violenţa sexuală şi prevede ca statele semnatare să introducă politici de
prevenire, măsuri de protecţie şi servicii specializate. Directiva Europeană
2012/29/EU pentru protecția victimelor criminalității prevede de asemenea servicii
integrate pentru victimele violenței sexuale. În România nivelul de informare privind
această formă de violenţă este extrem de scăzut, iar serviciile specializate lipsesc.
În acest context, organizaţia A.L.E.G. a lansat în 2014 Centrul pilot de consiliere pentru
victimele violenţei sexuale şi caravana educativă „Corpul meu îmi aparţine”. Pentru a vă
prezenta principalele rezultate și metode de lucru, vă invităm la conferința "Corpul
meu îmi aparţine": Violenţa sexuală – prevenire și servicii de suport ce va avea loc
la Sibiu în 23-24 aprilie, la Hotel Continental Forum. Evenimentul iși propune să
abordeze și modalități de îmbunătățire a politicilor publice în domeniu, atât în ce
privește prevenirea, cât și protecția și asistarea victimelor. Partenerii din Islanda și din
România vor împărtăși experiențele lor de lucru.
Vă invităm să vă înregistrați până pe data de 17 aprilie completând formularul online
disponibil aici. Se decontează cheltuielile de transport, iar pentru participanții din afara
localității asigurăm cazare la Hotel Continental Forum în data de 23 aprilie.
Programul evenimentului (agenda detaliată va fi comunicată ulterior):
Ziua 1. 23 aprilie, 14.00 – 17.00 - Prevenirea violenței sexuale
Ziua 2. 24 aprilie, 9.00 - 14.00 – Nevoile victimelor si serviciile de suport
Eveniment în cadrul proiectului "Corpul meu îmi aparţine" - Violenţa sexuală în
rândul tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere, finanțat prin granturile SEE
2009-2014 prin Fondul ONG în România. Pentru mai multe informaţii despre proiect
vizitaţi pagina: http://aleg-romania.eu/wp-content/themes/Aleg/corpul.html

Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene
accesati www.eeagrants.org
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG
in Romania.

