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S-a deschis prima locuinfi protejati pentru victimele violentei in familie!
Violenta domestica este una dintre cele mai grave probleme ale societatii contemporane, astfel ca
D.G.A.S.P.C. Hunedoara va asigura cazare ~i servicii de specialitate pentru victimele violentei
domestice.
D.G.A.S.P.C. Hunedoara este partener intr-un proiect initiat de Agenpa Naponala pentru Egalitatea de
~anse intre Femei ~i Barbati (ANES) alaturi de 38 de Directii Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia
Copilului ~i 4 primiirii din tara, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020, AP 41 PI 9.ii/
OS 4.4.
Contractul de finantare pentru implementarea proiectului ,,VENUS - impreuni pentru o viati in
siguranti", cod proiect MySMIS 128038, are o valoare totala de 51.080.375,72 lei, pentru o perioada de
implementare de 48 de luni. Din valoarea totalii a proiectului, suma de 1.137.174, 76 lei a fost alocata
judetului Hunedoara. Fiecare partener va asigura contribufia proprie (0.045%) la cheltuielile totale ale
proiectului, iar in cazul D.G.A.S.P.C. Hunedoara contribufia este de 22. 743,50 lei.
Proiectul "VENUS - Impreuna pentru o viatii in siguranta!" are ca obiectiv general imbunatafirea ~i
dezvoltarea masurilor ~i serviciilor sociale in scopul prevenirii ~i combaterii violentei domestice, prin crearea
~ i dezvoltarea unei retele nationale inovative integrate, care va cuprinde 42 de locuinte protejate, precum ~i
servicii integrate complementare de grupuri de suport ~i consiliere vocationali.
in cadrul locuintei protejate, infiintate in judetul Hunedoara, pot fi gazduite 6 victime ale violentei
domestice, care necesita separarea de agresor, pentru o perioada de pana la un an, in functie de complexitatea
cazului. in paralel, persoanele vor beneficia de servicii de consiliere psihologica ~i orientare vocationalii, in
scopul reinserpei sociale ~i profesionale ~i al ie~irii din mediul captiv domestic (psihologic, social,
economic). Mai mult decat atat, in functie de situatia fieciirei victime a violentei domestice, acestea pot fi
sprijinite sa beneficieze de serviciile altor locuinte protejate, din alte judete, in cadrul unui Program nafional
de protecfie a victimelor violen{ei domestice.

in acest scop, D.G.A.S .P.C. Hunedoara va colabora cu institufiile cu competente in domeniu: ANES,
Agentia Nafionalii pentru Ocuparea Fortei de Muncil, Ministerul Afacerilor Inteme - Inspectoratul General al
Politiei Romane, Ministerul Siinatatii, Ministerul Dezvoltiirii Regionale ~i Administraf:iei Publice, Ministerul
Educafiei Nationale, Colegiul Psihologilor din Romania, Colegiul National al Asistentilor Sociali din
Romania, alaturi de care va constitui un Comitet de sprijin ~i monitorizare.
Deoarece sprijinirea victimelor oriciiror forme de agresiune domestica trebuie sa devina o preocupare
a intregii comunitiiti, D.G.A.S.P.C. Hunedoara se aliitura celor care fac eforturi pentru a sprijini aceasta
categorie de persoane, aflate in dificultate, sperand ca acestea sa treaca peste prejudeciiti ~i sa solicite
sprijinul speciali~tilor.
Pentru sesiziiri ~i indrumare, vii puteti adresa la numiirul de telefon 0254.233 .340 - Serviciul
interventii in regim de urgenta sau pe adresa de e-mail dgaspchd@gmail.com.
De asemenea, pentru informatii suplimentare privind conditiile de acces in cadrul locuintei protejate,
vii invitam la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara din mun. Deva, str.Iuliu Maniu, nr.18, jud. Hunedoara sau
puteti consulta site-ul institutiei www.dgaspchd.ro.
E momentul si spunem NU violentei domestice !
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