Acord de cooperare în bază de proiect
UN Women Moldova - Centrul de Drept al Femeilor

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.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE
•

Raportul analitic și cuprinzător privind
compatibilitatea legislației Republicii
Moldova cu Convenția de la Istanbul este
elaborat și prezentat autorităților;

•

Consolidarea capacităților de intervenție
a specialiștilor din domeniul justiției și
poliției în cazurile de violență în familie,
în
conformitate
cu
standardele
internaționale și bunele practici;

•

Elaborarea de recomandări pentru
consolidarea răspunsului instituțional al
justiției și poliției, în cazurile de violență
în familie; activități de pledorie pentru
implementarea recomandărilor.

NUMELE ORGANIZAȚIEI
Asociația Obștească „Centrul de Drept al
Femeilor”
DESPRE ORGANIZAȚIE
„Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) este o
organizație neguvernamentală înregistrată în
anul 2009, cu sediul la Chișinău. CDF pledează
pentru oportunități egale pentru femei și
bărbați în viața publică și în cadrul familiei.

GRUPURI ȚINTĂ
Instituțiile publice
PERIOADA

TITLUL PROIECTULUI

Iulie 2018 – Aprilie 2019

„Apropierea Republicii Moldova de ratificarea
Convenției de la Istanbul”

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂȚILOR

CONTRIBUIE LA:

BUGET

Nota strategică a UN Women, rezultatul:
Instituțiile publice au capacitatea de a aplica
normele și standardele internaționale în
elaborarea și punerea în aplicare a legilor,
politicilor și serviciilor pentru eliminarea
violenței față de femei.

93,452 USD

Națională

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

OBIECTIV
•

Sprijinirea Guvernului în ajustarea
legislației în domeniul eliminării violenței
față de femei, în concordanță cu
Convenția Consiliului Europei privind
prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice
(Convenția
de
la
Istanbul);
și
îmbunătățirea
intervenției
multidisciplinare
a
reprezentanților
poliției și justiției.
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