
 

Graficul activităţilor sociale desfăşurate în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2013 în cadrul campaniei internaţionale “16 zile de activism 

împotriva violenţei în bază de gen” 

Pacea în lume începe cu pacea în familie: Să ne opunem militarismului şi să punem punct violenţei împotriva femeilor! 

Activitate Data  Locația Grupul ţintă 

    

Competiție de desen pentru școlari  “O 

lume fără violență” 

 

 

 

26.11.- 09.12 2013 

Şcolile în aria de acoperire a proiectului, după 

cum urmează  

 

TAP:   Criuleni, Slobozia-Duşca, Puhăceni, Jora 

de Sus, Jora de Jos, Roșcani, Coșnița 

 

PRD: Țînțăreni, Negureni, Brînzenii Noi, 

Ordășei, Negureni, Prodănești, Ghindești, Gura 

Camencii, Ciripcău, Volovița, Ocolina, 

Rublenița 

 

 

Aprox. 5000 şcolari 

Campanie de sensibilizare în domeniul 

traficului de fiinţe umane 

25.11-10.12 2013 Criuleni & Slobozia-Dușca 

Țînțăreni, Negureni, Brînzenii Noi, Ordășei, 

Locuitorii din ariile de 

acoperire ale proiectului  



Negureni, Prodănești, Ghindești 

Sesiuni privind gestionarea riscurilor de 

trafic de fiinţe umane pentru angajaţii 

contractorilor 

08.11-10.12 2013 Criuleni  Angajaţii contractorilor 

Sesiuni de informare în domeniul 

măsurilor de prevenire HIV/SIDA şi 

nediscriminării persoanelor infectate cu 

HIV/SIDA 

25.11-10.12 2013 Puhăceni, Jora de Sus, Lopatna, Jora de Jos, 

Roșcani, Coșnița 

Locuitorii din ariile de 

acoperire ale proiectului  

Angajaţii contractorilor 

Sesiuni de informare în domeniul 

măsurilor de prevenire HIV/SIDA şi 

nediscriminării persoanelor infectate cu 

HIV/SIDA 

25.11-10.12 2013 Jora de Mijloc Locuitorii din ariile de 

acoperire ale proiectului  

Angajaţii contractorilor 

Sesiuni de informare în domeniul 

măsurilor de prevenire HIV/SIDA şi 

nediscriminării persoanelor infectate cu 

HIV/SIDA 

   

Sesiuni de informare în domeniul 

măsurilor de prevenire HIV/SIDA şi 

nediscriminării persoanelor infectate cu 

HIV/SIDA 

29 noiembrie 

orientativ 

  

Şcoala din Ghindești  Locuitorii din apropierea 

campusului, în special 

adolescenţii, profesorii, cu 

accent pe femei, care 

reprezintă grupurile 

vulnerabile 

 

Distribuirea materialelor educative şi 

organizarea unor sesiuni informative 

scurte privind prevenirea violenţei 

împotriva copiilor şi lumea fără violenţă  

1 - 10 decembrie 

  

  

Şcoala din Ţînţăreni, 

Şcoala din Negureni, 

Şcoala din Ordășei, 

Şcoala din Prodănești, 

Şcoala din Ghindești, 

Şcoala din Brînzenii Noi  

Șoala din Codrul Nou  

Adolescenţi 

Profesori, cu accent pe femei, 

care reprezintă grupurile 

vulnerabile 



Distribuirea materialelor informative 

pentru angajaţi privind prevenirea 

traficului de fiinţe umane, HIV/SIDA, 

violenţei în familie, primul ajutor etc.  

5 decembrie - Ziua 

internațională a 

voluntariatului 

Campusul în Ghindești  Angajaţi  

Atelier privind prevenirea violenţei în 

familie – măsurile şi realităţile în 

Republica Moldova 

6 decembrie 

(cu ocazia Zilei 

internaționale 

împotriva violenței)  

Campusul în Ghindești  Asistentul social din 

Ghindești 

Asistentul medical al 

campusului 

Specialiştii privind aspectele 

sociale şi sănătate şi securitate 

Specialiştii în domeniul 

resurselor umane 

 

Atelier privind combaterea violenţei 

domestice 

25, 26,27 noiembrie, 

2, 9 decembrie 2013 

Rublenița, Gura Camencii, Ciripcău, Voloviţa şi 

Alexandru cel Bun Ocolina  

Membrii comunităţilor în aria 

de acoperire a proiectului  

Membrii echipei 

multidisciplinare la nivel de 

comunitate 

Sesiuni de informare despre prevenirea 

HIV/SIDA şi nediscriminarea 

persoanelor infectate cu HIV/SIDA 

 Siturile STRABAG  Angajaţii STRABAG  

Distribuirea materialelor educative 
 

Gura Camencii, 

Ocolina, Rublenița, Ciripcău, Volovița & 

Alexandru cel Bun 

Angajaţii STRABAG, 

membrii comunităţilor 

 

 

 



Notă explicativă: 

Campania internaţională “16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen” a fost lansată în 1991 şi durează 16 zile începînd cu Ziua 

internaţională de combatere a violenţei împotriva femeilor (noiembrie 25) şi pînă la Ziua Drepturilor Omului (10 decembrie) şi are scopul de a 

accentua că violenţa în bază de gen reprezintă încălcarea drepturilor omului şi că combaterea oricăror forme de violenţă în bază de gen ţine de 

drepturile omului. 

În cadrul campaniei pentru subiecte distincte au fost dedicate zile anumite: 

Ziua internaţională de combatere a violenţei împotriva femeilor. Campania începe pe 25 noiembrie şi atrage atenţia tuturor asupra problemei violenţei 

în bază de gen. Această data a fost selectată pentru a onora surorile Mirabal, asasinate în 1960 de regimul dictatorial al lui Rafael Trujillo în Republica 

Dominicană. Ziua de 25 noiembrie a fost recunoscută oficial de Naţiunile Unite în 1999. 

29 noiembrie: Ziua internaţională a luptătorilor pentru drepturile femeilor - este ziua luptătorilor pentru drepturile femeilor şi comemorează activismul, 

susţinerea şi actele curajoase de rezistenţă. 

6 decembrie: Masacrul de la Montreal - comemorează omorul în bază de gen în 1989 a 14 studente ale Şcolii Politehnice din Montreal.  

Adiţional: 

29 noiembrie: Ziua internaţională a solidarităţii cu poporul palestinian 

1 decembrie: Ziua mondială de combatere a SIDA 

2 decembrie: Ziua internaţională pentru abolirea sclaviei 

3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dezabilităţi  

10 decembrie: Ziua drepturilor omului celebrează adoptarea în 1948 a Declaraţiei universale a drepturilor omului. Campania profită de Ziua 

Drepturilor Omului pentru a comemora semnarea acestui document istoric şi pentru a promova principiile acestuia.  

 


