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GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS
                                      Prezintă
                     A Pan European conference
      A fulfilled life starts and ends with Self Esteem
  
O viată împlinită începe si se sfârseste cu stimă de sine
                           9.45A.M. – 5P.M.  30.01 – 03.02.2013
  Locatie: UK.RIPPLEDOWN,DEAL,KENT

Acesta este titlul si datele pentru a 6-a intrunire la care au participat 40 
persoane- parteneri din proiect ( echipele din UK, Turcia, Lituania, Ungaria, 
Grecia si Romania.

Sesiunea a fost sustinută de Donna Payne,avocat de familie care si-a 
început cariera la Londra,iar acum,lucrează în Deal,ocupăndu-se de 
victimele abuzului domestic.

Asa s-a născut,Cor Domus asociatie pe care Donna o conduce, înfiintată 
pentru sprijinirea familiilor cu probleme avănd ca activităti ,organizarea 
de workshopuri si partenierat cu alte fundatii.Proiectele asociatiei sunt 
multiple in plan social, avănd ca punct comun construirea stimei de sine 
care începe din perioada copilăriei.



Stima de sine înseamnă să-ti placă de tine, dar nu în sensul de a fi 
lăudăros si încrezut.Să te cunosti ,ca persoană si să sti ce poti să faci mai 
bine, să ai o imagine obiectivă asupra ta. Să-ti cunosti rădăcinile având 
încredere în viitor. Pentru copii stima de sine vine prin faptul,că sunt 
iubiti si apartin unei familii care îi încurajează în actiunile importante 
pentru ei. Dian Folei / Lisa Letheren; psihologi,au fost persoanele care au 
prezentat .

\

Dominic Shawcross,abordează stima de sine din alte puncte de vedere.

Sensei , centură neagră 5 Dan în shotocan

A studiat arta Tai Chi Chuan si Qigong,muzician, predă 
pianul,saxofonul,clarinetul.

Este initiatorul clubului, The Crow Karate Club,unde se instruiesc în arte 
martiale  copii si adulti folosind filozofia Karate-do pentru dezvoltarea încrederii 
în sine.



A urmat ,domnul, Warren 
Dean, director de educatie la Harbour Special School în Dover,scoală pentru 
copii cu nevoi speciale,din punct de vedere al învătării si comportamentului. 
“Dacă nu te cunosti pe tine nu poti să înstruiesti pe altii”. Înstruirea înseamnă 
respect si responsabilitate,sunt douo din conceptele scolii din Dover.

Nicole Pitt Williams, 
organizează,workshopuri,unde participă si femei,victime ale abuzului 
domestic care sunt ajutate  să-si recapete,stima de sine dânduli-se un scop 
si încredere în viitor. 

Carol Hull/Christina SandyOfiter de legătură cu familia, lucrător social.

Lucrează cu părinti si copii în programul Freedom cooptat în Cor Domus.

Programul Freedom aduce înpreună femei care au suferit din cauza 
abuzului domestic.



Pasionat pentru gătit Ken2Cook, Stephanie Hayman si Peter van Zyl, 
Organizează cursuri la costuri mici pentru părinti si copii.

Challenger Troop si Skill Force lucrează în parteluneriat cu scolile pentru 
descoperirea si dezvoltarea aptitudinilor si întărirea încrederii în sine.
                                      
                   
      



 
                            

       Abordarea multidisciplinară a temei a adus un căstig participantilor în 
realizarea obiectivelor priectului.     

Acest material reprezinta punctul de vedere al autorului si nu implica 
responsabilitatea Comisiei Europene.         


