„Violenţa în familie provoacă suferinţă –
combaterea şi limitarea fenomenului de violenţă în familie în judeţul Sibiu”
- Comunicat de presă –

Marți, 15.07.2014, începând cu orele 10,00, la Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu, str. Livezii,
nr. 55, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Violenţa în familie provoacă suferinţă – combaterea şi
limitarea fenomenului de violenţă în familie în judeţul Sibiu”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).
La conferință au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu, Instituției Prefectului – județul
Sibiu, Primăriei Municipiului Sibiu, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciului Public
de Asistență Socială, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Serviciului
Județean de Medicină Legală, Asociaţiei SOS Satele Copiilor Cisnădie, Asociaţiei pentru Libertate şi Egalitate de
Gen A.L.E.G. Sibiu, Crucea Roșie Sibiu, Asociației Femeilor împotriva Violenței – ARTEMIS Cluj, Asociaţiei Casa de
Femei Creştină Germană Estera Mediaș, mass-media sibiană.
Asociaţia Femeilor din Sibiu derulează acest proiect în perioada 19.05.2014 – 30.04.2016, în calitate de
promotor, împreună cu Asociaţia Femeilor şi Familiei din Norvegia în calitate de partener.
Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Valoarea totală a proiectului este de 164.856,59 euro din care finanţare nerambursabilă 148.371,59
euro şi 16.485 euro cofinanţarea Asociaţiei Femeilor din Sibiu și a Asociaţiei Femeilor şi Familiei din Norvegia.
Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor victimelor violenţei în familie şi copiilor acestora şi urmărește
consolidarea ofertei de servicii sociale, în colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, precum si informarea
şi conştientizarea comunităţii judeţului Sibiu faţă de fenomenul violenţei în familie.
Proiectul are ca beneficiari direcți 68 de persoane - victime ale violenţei domestice din zone
dezavantajate care accesează și beneficiază de servicii sociale furnizate în cadrul proiectului. Acestora li se vor
oferi servicii (de consiliere, de orientare, de găzduire, de socializare, de terapie) adaptate nevoilor specifice,
inclusiv prin adoptarea unui nou model de abordare psiho-socială.
Printr-o campanie de informare şi conştientizare, aproximativ 10.000 de cetăţeni a judeţului Sibiu vor
avea acces la informaţii legate de fenomenul violentei in familie şi procedurile de intervenţie.
Prin încheierea unor parteneriate şi organizarea unor grupuri de lucru, specialiștii din cadrul asociației,
alături de 76 de persoane din primăriile din județului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, DGASPC, IPJ Sibiu, DSP Sibiu,
Serviciul Județean de Medicină Legală Sibiu, Judecătoriile Sibiu, Agnita, Avrig, Săliște, Mediaș, Tribunalul Sibiu și
Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în municipiul Mediaș vor urmări armonizarea
metodelor și tehnicilor de intervenție în prevenirea și diminuarea fenomenului de violență in familie precum și
stabilirea unor proceduri și strategii comune care să ofere o protecţie reală victimelor violenţei și care să
eficientizeze implementarea politicilor în domeniu.
O altă componentă importantă a proiectului vizează dezvoltarea organizaţională, în cadrul căreia
asociaţia urmărește: implementarea unui sistem de management organizațional; dezvoltarea de competențe în
rândul angajaților în domenii cheie necesare pentru dezvoltarea organizației; îmbunătățirea si creșterea
vizibilității site-lui web al asociației; supervizarea in intervenția specifică de furnizare a serviciilor acordate după
un nou model de abordare psiho-socială asupra victimelor violenţei domestice care se adresează centrului;
evaluarea de către beneficiari a serviciilor furnizate in cadrul centrului.
Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă rugăm contactaţi: Cosmin Corman – manager proiect; telefon:
0269 216580; email: af.sibiu@yahoo.com; http://www.asociatiafemeilorsibiu.com
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