Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Violenţa în familie provoacă suferinţă –
combaterea şi limitarea fenomenului de violenţă în familie în judeţul Sibiu

Asociaţia Femeilor din Sibiu în calitate de promotor împreună cu Asociaţia Femeilor şi Familiei din
Norvegia în calitate de partener derulează în perioada 19.05.2014 – 30.04.2016 proiectul Violenţa în
familie provoacă suferinţă – combaterea şi limitarea fenomenului de violenţă în familie în judeţul Sibiu.
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 Asociaţia Femeilor şi Familiei din Norvegia.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea dezvoltării Asociaţiei Femeilor din Sibiu şi
creşterea contribuţiei acesteia la justiţie socială în domeniul violenţei domestice, democraţie şi
dezvoltare durabilă a comunităţii judeţului Sibiu prin creşterea, facilitarea accesului şi furnizarea de
servicii sociale pentru victimele violenţei domestice.
Proiectul are ca beneficiari direcţi 68 beneficiari - victime ale violenţei domestice din zone dezavantajate
care accesează și beneficiază de servicii furnizate în cadrul proiectului.
Prin activităţile de furnizare de servicii sociale, acestora li se vor oferi servicii adaptate nevoilor specifice
grupului ţintă (de consiliere, de orientare, de găzduire, de socializare, de terapie), inclusiv prin adoptarea
unui nou model de abordare psiho-socială asupra victimelor violenţei domestice care se adresează
adăpostului asociaţiei.
Printr-o campanie de informare şi conştientizare, aproximativ 10.000 de cetăţeni a judeţului Sibiu vor
avea acces la informaţii legate de fenomen şi de procedurile de intervenţie.
Prin încheierea unor parteneriate, implementarea acestora şi organizarea unor grupuri de lucru,
specialiștii asociaţiei, alături de 76 de persoane din primăriile din judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu,
DGASPC, IPJ Sibiu, DSP Sibiu, Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu, Judecătoriile Sibiu, Agnita,
Avrig, Săliște, Mediaș și Tribunalul Sibiu, Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în
municipiul Mediaș vor urmări armonizarea metodelor și tehnicilor de intervenţie în prevenirea și
diminuarea fenomenului de violenţă in familie precum și stabilirea unor proceduri și strategii comune,
susţinerea pentru promovarea unor practici adecvate 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 organizaţional; dezvoltarea de
competenţe în rândul angajaţilor în domenii cheie necesare pentru dezvoltarea organizaţiei;
îmbunătăţirea şi creșterea vizibilităţii site-lui web al asociaţiei; supervizarea in intervenţia specifică de
furnizare a serviciilor acordate după un nou model de abordare psiho-socială asupra victimelor violenţei
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domestice care se adresează centrului; evaluarea de către beneficiari a serviciilor furnizate în cadrul
centrului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Promovarea cetăţeniei active în rândul locuitorilor judeţului Sibiu pe parcursul celor 28 de luni de
proiect printr-o campanie de informare şi conştientizare a comunităţii judeţene faţă de fenomenul
violenţei în familie.
2. Dezvoltarea de 76 parteneriate cu autorităţile publice locale, deconcentrate si ONG-uri cu atribuţii in
domeniu în vederea informării, conştientizării şi consultării pe problematica violenţei în familie pe
parcursul derulării proiectului.
3. Promovarea valorilor democratice şi a drepturilor omului în cadrul celor 76 parteneriate şi în cadrul
furnizării serviciilor sociale prin abordarea tematicilor / principiilor de combatere a violenţei împotriva
femeilor, de combatere a rasismului, xenofobiei și discriminării pe tot parcursul derulării proiectului
4. Consolidarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Femeilor din Sibiu în politicile sociale în domeniul
violenţei domestice la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional din luna a doua de proiect până la
finalul acestuia.
5. Creșterea capacităţii de furnizor de servicii sociale a Asociaţiei Femeilor din Sibiu, prin consolidarea
serviciilor furnizate şi dezvoltarea a 2 servicii noi, toate bazate pe un nou model de abordare psihosocială asupra victimelor violenţei domestice, din luna a doua de proiect până la finalul acestuia.
6. Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile beneficiare ale proiectului (aproximativ 68 persoane
confruntate cu fenomenul violenţei domestice) de evaluare a serviciilor bazate pe noul model de
abordare psiho-socială a victimelor violenţei domestice din luna 2 de proiect, până la finalul acestuia.
Beneficiarii proiectului:
- 68 beneficiari/ victime ale violenţei domestice din zone dezavantajate care accesează/ beneficiază de
servicii furnizate în cadrul proiectului şi implicate direct în evaluarea serviciilor;
- minim 10.000 cetăţeni care beneficiază de de activităţi de informare / conștientizare, educaţie; minim
10 voluntari implicaţi în activităţile proiectului; 14 beneficiari noi de servicii sociale și de bază/ victime ale
violenţei domestice deserviţi ca urmare a creşterii capacităţii organizaţiei; 4 profesioniști angajaţi ai
solicitantului care acumulează competenţe în domenii cheie, necesare dezvoltării organizaţiilor.
Pe lângă beneficiarii direcţi, de implementarea proiectului vor beneficia în mod indirect: comunităţile
cărora le aparţin cei 68 de beneficiari direcţi; 64 de primării din judeţul Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu,
DGASPC, IPJ Sibiu, DSP Sibiu, Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu, Judecătoriile Sibiu, Agnita,
Avrig, Săliște, Mediaș și Tribunalul Sibiu, Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în
municipiul Mediaș.
Fenomenul violenţei în familie
Violenţa în familie este în România o problemă socială gravă cu consecinţe directe atât asupra persoanei
maltratate şi a familiei acesteia cât şi asupra comunităţii, dacă nu intervine în astfel de cazuri.
Femeile maltratate nu îşi cunosc drepturile, nu ştiu cui să se adreseze ca să ceară sprijin, nu au curaj să
vorbească despre abuzurile la care sunt supuse în mod repetat şi în multe situaţii, renunţă la speranţa că
se mai pot salva din mediul violent.
Serviciile sociale acoperă în mare măsură doar partea de consiliere şi informare a victimelor, dar în foarte
puţine cazuri acestea reușesc să fie găzduite în centre specializate, până la ieşirea din situaţia de urgenţă.
În ţară, numărul adăposturilor pentru victime este insuficient, însă numărul crescut de cazuri de violenţă
în familie în fiecare an şi mai ales gravitatea acestora, arată că sprijinul acordat în mod real, se poate face
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doar prin găzduirea femeilor şi a copiilor în adăposturi, unde împreună pot să fie în siguranţă până la
depăşirea şi soluţionarea situaţiei conflictuale.
În acest sens, promovarea unui pachet de servicii sociale prin intermediul acestor centre specializate,
considerăm că este extrem de necesară.
Proiectul ,,Violenţa în familie provoacă suferinţă – combaterea şi limitarea fenomenului de violenţă în
familie în judeţul Sibiu” - derulat de către Asociaţia Femeilor din Sibiu şi Asociaţia Femeilor şi Familiei din
Norvegia ca vechi partener al Asociaţiei noastre, vine în întâmpinarea nevoilor unei categorii de persoane
supuse riscului de excluziune socială cum sunt victimele violenţei în familie şi copii acestora şi totodată
prin consolidarea ofertei de servicii sociale adresate instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi a comunităţii
judeţului Sibiu.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:
Cosmin Corman – manager proiect
telefon: 0269 216580
email: af.sibiu@yahoo.com
http://www.asociatiafemeilorsibiu.com

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
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