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PARTENERI

VIOLENTA ZDROBESTE IDENTITATEA UNEI
FEMEI SI O FACE SA PIARDA DIN VEDERE

PROPRIA PERSOANA SI RESURSELE EI UNICE

Site-ul web
 

mariposaproject.eu 

CONTACTE

Urmăriți site-ul nostru pentru a vedea oportunități
despre cum să vă implicați!
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Violența zdrobește identitatea unei femei și o face

să se piardă din vedere pe ea însăși și resursele ei

unice.

Abilitatea de a identifica relațiile toxice și

dinamica puterii care stau la baza fenomenului

violenței bazate pe gen reprezintă primul pas

necesar pentru a rupe ciclul violenței, a

reconstrui stima de sine și a crea un plan

personal de viață pentru viitor.

Proiectul Mariposa oferă noi instrumente care pot

ajuta femeile afectate de violența de gen să

identifice dinamica nesănătoasă în care sunt

implicate și să le depășească prin dezvoltarea unui

plan de viață personal și orientarea către un

sprijin profesional relevant. În același timp,

intenționăm să ghidăm colegii și susținătorii în

încurajarea responsabilizării femeilor afectate de

violența de gen și în dezvoltarea rețelelor de sprijin

și a campaniilor pentru prevenirea și lupta

împotriva violenței de gen.

OBIECTIVE

Sprijinirea femeilor afectate de violența de gen

pentru a se rupe de ciclul violenței, a-și

reconstrui stima de sine și a crea un plan de viață

pentru un viitor fără violență

Îndrumarea colegilor și susținătorilor în

încurajarea responsabilizării femeilor afectate de

violența de gen

Dezvoltarea rețelelor de sprijin și realizarea de

campanii de prevenire și combatere a violenței de

gen

RESURSE

“Eu si Resursele Mele”, un instrument online

interactiv care sprijină femeile afectate de violența

de gen să își identifice resursele și să stabilească

obiective prin utilizarea simbolurilor

“EmpowerME”, un instrument online interactiv

care sprijină femeile afectate de violența de gen să

reflecteze asupra mecanismelor de adaptare și

emoțiilor lor pentru împuternicire și auto-sprijinire

prin utilizarea simbolurilor

Un ghid pentru sprijinul de la egal la egal, cu

instrucțiuni despre cum să sprijine femeile afectate

de violența de gen și să încurajeze împuternicirea

acestora

Un ghid pentru crearea de rețele și campanii,

pentru oricine dorește să facă campanie împotriva

violenței de gen


