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TITLU: CERERE DE PROPUNERI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA TUTUROR FORMELOR DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPIILOR,
TINERILOR ȘI FEMEILOR - 2019
PROGRAM: „DREPTURI, EGALITATE ȘI CETĂȚENIE” (2014-2020)
REFERINTĂ: REC-RDAP-GBV-AG-2019
DOMENII: gestiune publică, drepturile copilului, combaterea violenței domestice și a celei de gen, cetățenie, formare/informare,
comunicare, educație, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ ACORDATĂ
PE PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ
DE DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

11.700.000€
80% din totalul costurilor
eligibile și minimum
75.000€/proiect

13 iunie 2019
(orele 17:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI

orice entitate publică sau privată
orientată non-profit: autorități publice
(locale, regionale, naționale), asociații,
ONG-uri, universități și școli, etc.

Obiectiv și priorități:
Bază legală: art. 4 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 1381/2013
Obiectiv : conform fostului program european Daphne - să prevină și să combată toate
formele de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum și violența împotriva
altor grupuri expuse riscului și să protejeze victimele unei astfel de violențe.
1. Prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen (buget 7.020.000€):
- Prevenirea, protecția și/sau sprijinirea victimelor violenței domestice: Concentrarea pe
violența bazată pe gen în sfera domestică, inclusiv practicile dăunătoare, în conformitate
cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și lupta împotriva
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul);
- Protecția și sprijinirea victimelor violenței pe motive de gen în rândul grupurilor deosebit
de vulnerabile: concentrarea pe protejarea și sprijinirea victimelor adulte ale unor astfel
de violențe, inclusiv violența sexuală, violul, din grupuri deosebit de vulnerabile inclusiv
femeile tinere, persoanele de origine imigrantă, solicitanții de azil, refugiații, persoanele
LGBTI, minoritățile etnice (inclusiv romii), femeile cu dizabilități, femeile care trăiesc
și/sau lucrează în strada, dar nu exclusiv;
- Prevenirea hărțuirii sexuale și a reacției la hărțuirea sexuală: concentrarea asupra
prevenirii și a răspunsurilor la hărțuirea sexuală, inclusiv hărțuirea cibernetică. Acțiunile
pot include hărțuire fizică sau psihologică offline și hărțuire online.
2. Prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor (buget 4.680.000€):
- Orientarea spre „Obiectivul de dezvoltarea durabilă 16.2” (eliminarea abuzurilor,
exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor);
- Consolidarea capacităților cu practicieni specializați în domeniu, informare spre atenţia
medicilor în formare (medici, dentiști, pediatri, asistenți medicali, specialiști în caz de
accident și de urgență), practicienilor în domeniul serviciilor sociale, poliției și sectorului
educației (educația și îngrijirea copiilor de vârstă fragedă, personalul didactic și alți

ELIGIBILITATE ŢĂRI/REGIUNI

state membre ale UE, Islanda,
Serbia

Informaṭii suplimentare:
✓ Candidaturile trebuie
depuse pe noua platformă a
CE „Funding and Tenders
Opportunities”.
✓ Proiectele din cadrul
acestui apel pot fi naționale
sau transnaționale.
✓ Proiectul trebuie să aibă
minimum 2 parteneri.
✓ Organizațiile private cu
scop lucrativ trebuie să
acționeze împreună cu cel
puțin un organism public sau
o organizație privată
nonprofit.
✓ Cererile trebuie să fie
redactate într-una din limbile
oficiale ale UE (Notă: din
motive de eficiență, Comisia
recomandă solicitanților să
folosească limba engleză).
✓ Durata inițială a
proiectelor nu trebuie să
depășească 24 de luni.
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membri ai personalului școlar/educațional), în vederea sistematizării prevenirii, detectării
și identificării puternice și a reacțiilor la experiențele negative ale copiilor;
- consolidarea capacităților prin profesioniști experți în domeniul anchetatorilor
specializați în medicina legală pentru copii victime ale violenței, pentru a sistematiza
acoperirea națională adecvată a anchetatorilor medico-legali, pentru a preveni alte
traume ale victimelor infantile, pentru a asigura o cale către terapie și îmbunătățirea
urmăririi penale;
- consolidarea capacităților cu experți în acest domeniu pentru practicienii stagiari și
specialiștii la locul de muncă care oferă servicii terapeutice și tratamente bazate pe
dovezi care abordează trauma copiilor victime ale violenței, pentru a sistematiza
acoperirea națională a serviciilor terapeutice pentru copiii victime, luând în considerare
copiii individuali, precum și grupurile de copii și copii ca grup (de exemplu, în caz de
victimizare în masă sau de terorism).
Tipuri de acțiuni finanțate:
Printre acțiunile finanțate:
* Activități de conștientizare și abilitare;
* Activități de formare a capacităților și formare profesională pentru profesioniști;
* Proiectarea și implementarea protocoalelor, dezvoltarea metodelor și instrumentelor de
lucru;
* Schimbul de bune practici și de învățare reciprocă.
Solicitanții sunt invitați să ia notă de proiectele finanțate anterior prin acțiuni ale CE în
domeniul menționat:
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/
Sursă de informare şi documentație:
Platforma Funding and Tenders Opportunities a CE
programul de lucru al CE pentru 2019 – Programul „Drepturi, Egalitate și Cetățenie”:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp2019_en.pdf
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Justiție și Consumatori
1049 Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

✓ Se încurajează puternic
implicarea unei autorităţi
publice, inclusiv autoritățile
regionale și locale, în
proiecte. Pentru proiectele
legate de violența bazată pe
gen, aceste autorități publice
pot fi ministerele/agențiile/
organismele de promovare a
egalității de gen și/sau de
prestare de servicii pentru
victimele violenței sau
autorilor; organele de poliție,
judiciare, de sănătate sau de
educație etc., după caz.
Pentru proiectele legate de
copii, aceste autorități
publice pot fi ministerele
și/sau agențiile responsabile
de copii (de exemplu,
agențiile și serviciile pentru
protecția copilului, instituțiile
naționale de tutelă,
ministerele pentru copii,
protecția copilului, educația,
sănătatea, afacerile sociale,
justiția sau instituții naționale
pentru drepturile omului şi
ale copiilor, autorități
regionale responsabile,
autorități de aplicare a legii
etc.).
✓ Pe platforma CE indicată
mai sus există posibilitatea
căutării de parteneri; există
deja la data de 14 februarie
a.c 14 propuneri publicate
din Franţa, Italia, Portugalia,
România, Grecia, Cehia,
Germania, etc.

