
 Un consorțiu european pentru a încuraja 
(re)integrarea socio-profesională a femeilor 

care se confruntă cu violența domestică 
Lansat în noiembrie 2020, proiectul european 

Erasmus+ „ACTIV - Acționam și colaborăm pentru a 
combate violența domestică” este acum online .. 

Una din trei femei europene s-a confruntat cu violența de gen și peste una din cinci se 
confruntă cu violența domestică. Deși Convenția de la Istanbul oferă un cadru legal care să 
sprijine și să asiste aceste femei, actuala pandemie COVID ne amintește că, în perioade de criză, 
acestea rămân extrem de vulnerabile și deseori în situații de risc. Această situație fără precedent 
necesită acțiune. În acest sens, proiectul ACTIV, prin îmbunătățirea colaborării dintre părțile 
interesate implicate în (re)integrarea socio-profesională a femeilor victime ale violenței 
domestice, va sprijini aceste femei și, astfel, va reduce vulnerabilitatea lor înainte de o astfel de 
criză și le va ajuta sa fie mai rezistente după aceea. 
 

Consorțiul este condus de organizația belgiană POUR LA SOLIDARITÉ-PLS si este format 
din  Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville din Belgia, Fondation Agir Contre l'Exclusion 
- FACE din Franța, Asociația Touched România din România și CEPS din Spania. Acest proiect 
va încuraja și va facilita (re) integrarea socio-profesională a femeilor care se confruntă cu violența 
în familie. 
 

Violența domestică are un impact mare asupra sănătății mintale a femeilor sau a resurselor 
materiale și poate provoca lipsa de stimă de sine, instabilitate emoțională și materială, dificultăți 
de a face față solicitărilor administrative complexe, confiscarea documentelor oficiale de către 
agresor și restricții de ieșire din casă ... Prin urmare structurile de (re)integrare, sprijin și orientare 
socio-profesională trebuie să lucreze mână în mână cu companiile pentru a oferi sprijin global. 
Cu toate acestea, rămâne o lipsă importantă de comunicare și colaborare între acești actori 
diferiți. Proiectul ACTIV a fost construit tocmai pentru a permite această colaborare între 
organizațiile care oferă sprijin cuprinzător și eficient femeilor care se confruntă cu violența 
domestică în procesul de reintegrare în muncă. În acest scop, vor fi desfășurate mai multe 
activități. 
 

Primul pas al proiectului constă în evaluarea practicilor existente la nivel UE și național, 
vor fi identificate limitele acestora, dar și inițiativele pozitive. Această cercetare va fi utilizată 
pentru a propune un cadru de indicatori care să permită organizațiilor să urmărească mai bine 
traseul beneficiarilor lor pe calea lor de reintegrare în muncă. Datorită complementarității lor, 
partenerii ACTIV vor consolida cunoștințele reciproce, în special în ceea ce privește companiile 
și vor construi instrumentele de învățare asigurând o îmbunătățire a sprijinului acordat victimelor 
violenței domestice. În cele din urmă, proiectul va viza publicarea unei Carți Albe cu recomandări 
destinate factorilor de decizie politică, companiilor. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
      THE PROJECT PARTNERS 

 
 
 

ABOUT POUR LA SOLIDARITE - PLS 
Founded in 2002 by the Belgian economist Denis Stokkink, POUR LA SOLIDARITÉ – PLS is an 
independent European think & do tank committed to promoting solidarity and sustainability in 
Europe. POUR LA SOLIDARITÉ takes action to defend and strengthen the European Social Model, 
which consists of a subtle balance between economic development and social justice. PLS’ team is 
composed of members with multicultural and interdisciplinary backgrounds and works in the public 
space alongside socioeconomic actors, having as its motto: ‘Understand to Act’. 
https://www.pourlasolidarite.eu/  
 
ABOUT LA MISSION LOCALE BRUXELLES VILLE  
Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville is a non-profit organization that helps job-seekers in 
Brussels to overcome any difficulties they face to find a job. The objective is to ensure their social 
and professional reintegration through a holistic approach. We provide individual coaching and 
guidance with opportunities for training and qualification. 
http://missionlocalebxlville.be/   
 
ABOUT THE FOUNDATION ACT AGAINST EXLUCUSION - FACE  
The Foundation Act Against Exclusion (FACE), recognised as public utility, brings together public, 
private, and associative actors in the fight against exclusion, discrimination, and poverty.  
For 26 years, it has been a place for companies and public actors acting in these fields, constituting 
the largest French network of socially committed companies. FACE is an original ecosystem made of 
the Foundation, its Network - around fifty local structures run by hundreds of employees and patrons, 
as well as around forty foundations under its aegis. Its work benefits more than 350,000 beneficiaries. 
www.fondationface.org  
 
ABOUT TOUCHED ROMANIA  
Touched Romania is supporting women and their children who are victims of domestic violence, 
poverty and social exclusion, to remain together and reintegrate into society as independent and 
productive citizens, through three of its programs: Hagar Home Maternal Center, Center for 
Counselling and Social Reintegration and Transitional Apartments. 
https://touchedromania.org/  
 
ABOUT CEPS PROJECTES SOCIALS 
CEPS is a non-profit organization based in Barcelona working EU wide. It is responsible for the 
management of socio-educational activities for children, young people and adults, and further 
training for professionals. Expert staff research and develop innovative projects. CEPS promotes a 
strategic and social view of the use of new technologies, and through participatory practices new 
models for strategic partnerships are developed at a local and international level.  
https://asceps.org/en  
 


