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PROIECT 
 
 

Organizarea unui concurs naţional de eseuri: 

 

Tema: “Trezeşte-te! Nu accepta violenţa domestica” – Concurs naţional de 

eseuri  
 

Organizator: Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din Romania (AGGR) 

Parteneri: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna  

 Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti  

 Casa Corpului Didactic Covasna 

 

Argument: 

Comisia Europeană a decis ca 2017 să fie declarat ANUL EUROPEAN DE COMBATERE A 

VIOLENŢEI DOMESTICE ÎMPOTRIVA FEMEILOR.  

Viziunea Uniunii Europene este de a conştientiza şi sensibiliza comunităţile locale asupra 

gravităţii fenomenului violenţei domestice împotriva femeilor, de a încuraja toţi locuitorii săi 

să-şi cunoască mai bine drepturile ca cetaţeni europeni, astfel existând oportunitatea să se 

creeze o societate mai democratică şi mai activă la toate nivelurile. 

 

Ştiaţi că... 

- În Europa, 50 de femei mor în fiecare săptămână din cauza violenţei domestice? 

- 95% din actele de violenţă petrecute în familie sunt îndreptate împotriva femeilor? 

- 75% din femeile aflate în poziţii de conducere s-au confruntat cel puţin o dată cu hărţuirea 

sexuală la locul de muncă? 

- Violenţa domestică împotriva femeilor costă 226 miliarde de euro în fiecare an, ceea ce 

reprezinta aproape 2% din bugetul anual al UE? 

- Campanii de prevenire a violenţei sexuale au fost lansate doar în 11 din cele 28 de state 

membre UE în ultimii 5 ani? 

- Majoritatea statelor membre UE oferă o protecţie inadecvată victimelor violului? 

 

Violenţa împotriva femeilor reprezintă un fenomen grav şi real în societatea românească. 

Statisticile arată că peste 30% din femeile din România sunt victime ale violenţei domestice.  

Conform specialiştilor, motivul principal îl reprezintă existenţa unor mentalităţi învechite care 

consideră femeile inferioare bărbaţilor şi percep ca o normalitate abuzul împotriva femeilor şi 

copiilor, pentru a-i subordona şi controla. În mediul rural şi în oraşele mici, acceptarea 

violenţei şi a statutului de subordonare faţă de bărbat sunt “valori” transmise din generaţie în 

generaţie, ca o formă de educaţie.  



ASOCIATIA GHIDELOR SI GHIZILOR DIN ROMANIA- AGGR 
ADRESA: Intrarea Maior Avram Zenovie Nr. 4, Ap. 1, Sector 3, Bucuresti 

Adresa de corespondenta: OP 15, CP 60, Sector 1, Bucuresti 
www.aggr.ro  

E-mail: agg_romania@yahoo.com; international_romania@yahoo.com  

2 

Violenţa domestică este un subiect taboo, iar majoritatea femeilor acceptă violenţa în familie şi 

nu o denunţă. Statutul de victimă începe cu prima lovitură acceptată. 

Instituţiile de învăţământ şi autorităţile locale pe de o parte, dar şi societatea civilă pe de altă 

parte, au împreună un rol important atât în educarea copiilor şi tinerilor pentru a deveni adulţi 

responsabili, implicaţi activ în combaterea violenţei domestice, cât şi de a organiza diverse 

acţiuni în parteneriat de prevenire a violenţei domestice şi de conştientizare a populaţiei. 

 

Ghidismul încurajează fetele şi femeile să aibă încredere în propriile lor capacităţi şi calităţi şi, 

de asemenea, promovează participarea egală a bărbaţilor şi femeilor în societate.   

Ghidismul este o mişcare de tineret care încurajează tinerii să-şi însuşească rolul de lideri 

activi voluntari, folosind ca metode educaţionale principale: învăţarea prin acţiune, dezvoltarea 

personală progresivă şi sistemul patrulei (lucrul în echipă).  

Mai multe detalii pe: www.aggr.ro  

 

Obiective propuse: 

1. Formarea unor comportamente şi atitudini ce vizează educarea şi informarea cetăţenilor 

pentru a preveni violenţa împotriva femeilor;  

2. Dezvoltarea unor abilităţi şi comportamente non-violente pentru a dobândi o toleranţă zero 

faţă de violenţa domestică; 

3. Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi tinerii implicaţi în acest 

demers educativ, stimularea comunicării şi colaborării; 

4. Asigurarea diseminarii eficiente a exemplelor de bună practică.  

 

Grupuri ţintă vizate: 

 Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar 

 Reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale 

 Membrii AGGR 

 

Calendarul desfăşurării concursului: 

 Invitaţia la concurs se va trimite în perioada 6 – 8 februarie 2017 

 Înscrierea participanţilor şi transmiterea eseurilor se va face în perioada 8 februarie – 8 

martie 2017 - Ziua Internaţională a Femeii 
 Jurizarea se va face în perioada 10 – 17 martie 2017 

 Câştigătorii vor fi anuntaţi pe data de 20 martie 2017 – Ziua Internaţională a 

Fericirii 

 

Taxă de participare: 15 lei/persoană 

Taxa se trimite prin mandat poştal. 

 

Date necesare pentru expedierea prin mandat poştal: 

  

Adresa: Neguţescu Gabriela Medeea - Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din Romania, O.P. 15, 

C.P. 60, sector 1, Bucureşti 

Vă rugăm să specificaţi pe mandat - taxă participare concurs de eseuri - şi să menţionaţi 

numele persoanei pentru care se plateşte taxa de participare.  

 

Condiţiile de participare: 

http://www.aggr.ro/
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La concurs poate participa orice persoană care face parte din grupul ţintă al proiectului (cadre 

didactice, membri AGGR, membri ai unor organizaţii non-guvernamentale), cu vârsta minimă 

de 18 ani, cu domiciliul stabil în România. 

Fiecare participant poate înscrie un singur eseu în cadrul concursului, care să se încadreze în 

tema dată – „Combaterea violenţei domestice împotriva femeilor” - şi care va avea un titlu. 

 

Eseurile participanţilor, însoţite de fişa de înscriere (ataşată), se vor trimite până la data de 8 

martie 2017 numai în format electronic la următoarea adresa de e-mail: 

international_romania@yahoo.com 

 

Recomandari privind redactarea lucrărilor: 

Lucrările trebuie sa aiba un caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică şi să fie 

scrise cu diacritice.  

 

Număr maxim de pagini: 3 pagini 

Redactarea lucrărilor se va face în format A4, pe o singură parte, cu text aliniat justify.  

Titlul: Times New Roman caracter 14, centrat, cu majuscule şi bold 

La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman caracter 14, bold, 

centrat) 

La doua rânduri de autor şi instituţie, se va începe scrierea textului.  

Text: Times New Roman caracter 12; aliniat justify ; tehnoredactare la 1,5 rânduri 

 

Fiecare lucrare va avea maximum 2 autori (fiecare va achita taxa de participare separat). 

Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an), dacă este 

cazul. 

 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare. 

 

Jurizarea: 

(a) Jurizarea va fi făcută de către juriul ales de organizatorul concursului, împreuna cu 

partenerii, prin persoanele desemnate de aceştia.  

(b) Decizia alegerii eseurilor câştigătoare pe baza jurizării va fi definitivă, irevocabilă şi nu va 

trebui justificată.  

 

Premii: 

Premiul I: Echipament de tabără  

Premiul II: Echipament de tabără  

Premiul III: Materiale promoţionale AGGR  

 

 

Date contact:  

E-mail: international_romania@yahoo.com 

Telefon: 0721 211 767 
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