
Joc video
Am dezvoltat un joc video gratuit pentru a 
ajuta tinerii sa recunoasca mai usor semnele 
de intimidare sau violenta si pentru a incuraja 
responsabilitatea cu privire la consecintele alegerilor 
pe care le facem zilnic:

14 personaje secundare

7 personaje principale cu care sa joci

28 de povesti cu finaluri diferite 

Jucand, fiul sau fiica ta vor intra in pielea 
personajelor si vor experimenta, din perspective 
diferite, situatiii potentiale, dar realiste, de abuz, 
hartuire si cyberbulling.

La finalul povestilor, baietii si fetele vor deveni 
constienti de comportamentele ce trebuie adoptate 
pentru a preveni bullying-ul si vor promova 
respectarea drepturile tuturor.

Incepe jocul

Ce este Youth For Love? *

Un proiect european pentru prevenirea si 
combaterea violentei bazate pe gen in randul 
adolescentilor: programe de formare si sprijin cu 
profesori si elevi din 12 licee europene din Italia, Grecia, 
Belgia si Romania. Proiectul se concentreaza puternic 
pe rolul activ al tinerilor prin metodologia peer 
to peer si pe necesitatea realizarii intr-un mod 
participativ a procedurilor formale si informale 
ale scolii.

Pentru parinti
Prevenirea violentei bazate pe gen la adolescenti 
este inca o mare provocare.

Parintii si tutorii sunt esentiali atat pentru 
asigurarea protectiei corecte a minorilor in 
cazurile de violenta efectiva, cat si pentru prevenirea 
acesteia printr-o comunicare eficienta, empatica si o 
educatie adecvata, libera de stereotipuri culturale.

 Cititi sfaturile noastre  
           pentru parinti si tutori: 

           youthforlove.eu/en/parents-faq

Contacteaza-ne si  
afla mai multe:

          youthforlove.eu/en/register

In Romania*

In lume 
Aproximativ 246 de milioane 
de fete si baieti sunt supusi unei anumite forme de 
violenta bazata pe gen.

Peste 30% au suferit cel putin o data 
violenta fizica sau sexuala.

Peste 78% cred ca violenta impotriva 
femeilor este foarte sau destul de comuna comuna 
in tara lor.

74% dintre elevi considera scoala un loc sigur si 
foarte sigur. 

52% dintre adolescenti nu stiu catre cine sa se 
indrepte (persoane sau servicii de sprijin) intr-o situatie 
de violenta.

73% dintre adolescenti ar vorbi cu parintii daca ar fi 
implicati intr-o situatie de violenta. 

44% le-ar spune parintilor daca ar fi martorii unei 
situatii de violenta.

*Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana – prin Programul pentru Drepturi, Egalitateasi 
Cetatenie al Comisiei Europene(2014-2020).

*Sondaj realizat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE in 3 licee din Bucuresti pe un esantion 
de .375 de elevi
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Luoghi di ritrovo tra giovani (parco, piazza, ecc.) Corridoi e cortile della scuola Tragitto da e per la scuola 

Belgio

63,8

88

71,4

Locurile unde tinerii se intalnesc 
in afara scolii (parc, piete, etc)

Holurile sau  
curtea scolii

Pe drumul spre/de 
la scoala



       

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union

Joaca si afl a 
cum alegerile tale 
pot face diferenta

In Europa, 
45%-55% dintre 
femei au fost 
hartuite sexual 

Organizatiile partenere in proiect sunt: 
ActionAid Italia (Italia), ActionAid Hellas (Grecia), 
UC Limburg (Belgia), AFOL - Agentia Metropolitana de 
Instruire, Orientare si Munca (Italia) si CPE - Fundatia Centrul
Parteneriat Pentru Egalitate (Romania). 

CPE Romania:
Irina Sorescu, manager de proiect 
Youth For Love Project Manager
isorescu@cpe.ro

youthforlove.eu youthforlove.eu/game/

Continutul acestui material reprezinta parerea autorilor, care sunt integral responsabili pentru el. 
Comisia Europeana nu isi asuma responsabilitatea pentru utilizarea lui si pentru informatiilor pe 
care le contine.


