Titlul proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”,
cod 128038
Proiectul a fost depus de catre ANES in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU)
2014 – 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4, Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare
profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale
Parteneri: 35 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 4 primării și 3
Consilii Județene din țară
Perioada de implementare a proiectului: 48 de luni
Acordul de parteneriat a fost semnat in data de 26.10.2018 si Contractul de finantare a fost semnat
in luna martie 2019
Obiectivul general al proiectului consta in imbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor
sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi
dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi
consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor
violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei
domestice.
Valoarea totală a proiectului, suma de 1.137.174,76 lei
DGASPC Hunedoara este Partener nr. 23 în cadrul proiectului. Din valoarea totală a proiectului,
fiecare partener va asigura o contribuția proprie (0.045%) la cheltuielile totale, iar în cazul
D.G.A.S.P.C. Hunedoara contribuția este de 22.743,50 lei.
Activitățile proiectului
Activitatea 1:
Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru
transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice
Activitatea 2:
Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea
asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă
Activitatea 3:
Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței
domestice
Activitatea 4:
Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin
furnizarea de servicii de consiliere vocațională
Activitatea 5:
Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie
Activitatea 6:
Informarea și publicitatea proiectului
Activitatea 7:
Managementul proiectului

