
 

 

 Acord de cooperare în bază de proiect 
UN Women Moldova - Asociaţia Obştească „Artemida” 

 

În scopul realizării Notei strategice a UN Women Moldova 
pentru anii 2018-2022 și în urma unui proces competitiv 
lansat în decembrie 2017, UN Women a semnat 10 
acorduri de cooperare în bază de proiecte (ACP-uri) cu 
organizaţii neguvernamentale (ONG) din Republica 
Moldova. ONG-urile vor realiza proiecte în unul sau mai 
multe din cele trei domenii de impact ale UN Women: 
Participarea femeilor în viața politică și în procesul 
decizional; abilitarea economică a femeilor; eliminarea 
violenţei împotriva femeilor. 

NUMELE ORGANIZAȚIEI 

Asociația Obștească „Artemida” 

DESPRE ORGANIZAȚIE 

„Artemida” este o organizaţie neguvernamentală din 
Drochia, înființată în anul 1998. Din anul 2006, aceasta 
administrează un centru de asistenţă pentru victimele 
violenței în familie. Scopul organizației este 
promovarea și protecţia tinerilor, femeilor însărcinate, 
mamelor cu copii, victimelor violenței în familie, prin 
furnizarea unor servicii de reintegrare pentru victimele 
violenţei în familie și agresori, în vederea prevenirii și 
combaterii violenţei în familie în R. Moldova. Centrul 
de asistenţă al organizaţiei oferă servicii de îngrijire de 
zi și adăpost pentru victimele violenţei în familie, 
precum și consiliere psihosocială și juridică, orientare 
profesională, asistenţă medicală, alimente și pachete 
pentru igienă.  

TITLUL PROIECTULUI 

„Servicii locale îmbunătăţite pentru prevenirea și 

combaterea violenţei în familie” 

CONTRIBUIE LA:  

Nota strategică a UN Women, rezultatul: Femeile și fetele, 
în special din grupurile marginalizate, au cunoştinţe și 
abilităţi pentru a-și exercita dreptul la servicii esenţiale. 

OBIECTIV 

• Îmbunătățirea serviciilor oferite de echipele multi-
disciplinare prin implicarea femeilor 
supraviețuitoare ale violenței domestice. 

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE 

• 495 de femei și fete din raionul Drochia, în special din 

grupurile marginalizate, vor dobândi, prin ateliere de 

dezvoltare personală, discuții tematice și evenimente 

publice, cunoștințe despre drepturile lor și 

serviciile existente pentru prevenirea violenţei 

în familie și acordarea asistenței în astfel de 

cazuri; 

• Echipele multidisciplinare din 25 sate ale 

raionului Drochia participă la ateliere practice 

de îmbunătăţire a capacităţii de  gestionare a 

cazurilor, inclusiv documentare, servicii 

coordonate și centrate pe nevoile 

supraviețuitoarelor violenței,  dezvoltarea 

iniţiativelor de abilitare economică pentru 

supraviețuitoarele violenţei și (re)integrarea pe 

piaţa muncii; 

• Angajații poliției, asistenţii sociali, judecătorii, 

procurorii și ofiţerii de urmărire penală vor 

participa la patru mese rotunde, cu scopul de a 

identifica provocările intervenţiilor și 

posibilităţile de protecție a victimelor violenţei 

în familie și a încuraja agresorii să se înscrie în 

programele de reintegrare/reeducare.  

GRUPURI ŢINTĂ 

Femei și fete, în special din grupurile marginalizate, 
membrii echipelor multidisciplinare, autoritățile 
publice locale  

PERIOADA  

Iunie 2018 – Noiembrie 2019 

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR  

Raionul Drochia 

BUGET 

71,839 USD 

Acest Acord de cooperare în bază de proiect este 
finanţat de Guvernul Suediei și UN Women. 

Date de contact: 
Nighina Azizov 
Coordonatoare de program UN Women 
nighina.azizov@unwomen.org 

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2018/sn%20summary%202018-2022.pdf?la=en&vs=3943
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2018/sn%20summary%202018-2022.pdf?la=en&vs=3943

