Proiect finanŃat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
ViolenŃa în familie provoacă suferinŃă –
combaterea şi limitarea fenomenului de violenŃă în familie în judeŃul Sibiu
Activitatea derulată în cadrul proiectului pe perioada 01 februarie 2015 –
31 octombrie 2015
AsociaŃia Femeilor din Sibiu în calitate de promotor, împreună cu AsociaŃia Femeilor şi Familiei
din Norvegia în calitate de partener, derulează în perioada 19.05.2014 – 30.04.2016, proiectul
ViolenŃa în familie provoacă suferinŃă – combaterea şi limitarea fenomenului de violenŃă în
familie în judeŃul Sibiu.
Proiectul este finanŃat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
În perioada 01 februarie 2015 - 31 octombrie 2015, s-a continuat derularea celor 7 activităŃi ale
proiectului, astfel:
1. Managementul proiectului.
Au fost derulate activităŃile specifice managementului de proiect, respectiv activităŃi de
organizare, informare, coordonare şi documentare. S-au asigurat conlucrarea şi comunicarea între
părŃile implicate în derularea proiectului sau între acestea şi autorităŃile cu atribuŃii în domeniu. Sa pregătit şi derulat procedura de achiziŃie şi de atribuire a contractului privind serviciile de audit
financiar. S-au elaborat şi transmis la FDSC raportul statistic de progres nr. 3, aferent perioadei
ianuarie-aprilie 2015 şi raportul statistic de progres nr. 4, aferent perioadei mai-august 2015,
raportul tehnico-financiar nr. 1 si cererea de plata nr. 2, Actul adiŃional nr. 1/18.06.2015 şi
Notificarea nr. 2 din 28.07.2015.
2. Auditarea proiectului.
S-au efectuat activităŃi de realizare a auditului asupra modului de implementare a proiectului şi de
cheltuire a fondurilor pe perioada aferentă cererii de plată nr. 2. S-a elaborat raportul de audit pe
perioada aferentă cererii de plată nr. 2.
3. Publicitatea şi promovarea proiectului.
Prin această activitate s-a dorit informarea publicului relevant cât şi audienŃa generală în legătură
cu proiectul, activităŃile şi rezultatele acestuia şi promovarea rolului Fondului ONG în România.
Astfel, s-a dezvoltat secŃiunea privind proiectul în cadrul site-ului asociaŃiei. S-a elaborat
conŃinutul fluturaŃilor publicitari. S-au actualizat informaŃiile despre proiect şi activităŃile /
rezultatele acestuia, în secŃiunea paginii web proprii, atât in limba română cât şi în limba engleză.
Se află în lucru îmbunătăŃirea site-ului urmând a se adăuga informaŃii, prezentări şi poze noi
despre proiect si sesiunile de formare susŃinute. Roll-up-ul publicitar al proiectului este afişat
permanent la locaŃia Adăpostului şi a fost utilizat şi în cadrul sesiunilor de informare derulate în
cadrul proiectului.
4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului.
În perioada 01.02.2015 – 31.10.2015, au fost găzduite şi au beneficiat de serviciile oferite
(identificare şi evaluare a cazurilor de violenŃă în familie, îndrumare şi orientare în domeniu,
consiliere socială, psihologică şi juridică, servicii de suport pentru diferite situaŃii de dificultate)
în Centrul de primire în regim de urgenŃă pentru femei şi copii, victime ale violenŃei în familie, 7
femei şi cei 13 copii ai acestora.
La toate cele 7 cazuri de violenŃă în familie găzduite, personalul Adăpostului a întocmit pe lângă
documentaŃia aferentă cazurilor (anchetele sociale, rapoartele de evaluare iniŃială şi complexă,
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planurile de intervenŃie şi cele individualizate de asistenŃă şi îngrijire) planuri de siguranŃă cu
informaŃii şi recomandări privind prevenirea altor acte de violenŃă la adresa lor şi a copiilor lor
din partea agresorilor, rapoarte de evaluare clinică privind traumele constatate, precum şi alte acte
emise la solicitarea instituŃiilor publice. Personalul Adăpostului le-a însoŃit pe acestea şi copiii
lor, în demersurile privind rezolvarea cazurilor (la bancă, la locul de muncă, la sediile instituŃiilor
publice, la poliŃie, la şcoală sau grădiniŃă).
Prin eliberarea din mediul violent şi ulterior primirea în Adăpost şi accesul la serviciile oferite,
femeile şi copiii găzduiŃi şi-au continuat activitatea la locurile lor de muncă şi unităŃile şcolare
unde erau înscrişi, au fost evitate astfel întreruperi ale activităŃii lor profesionale sau alte situaŃii
de risc major din cauza comportamentului violent al agresorilor.
În instrumentarea şi finalizarea cazurilor, Adăpostul a colaborat cu Serviciul Public de AsistenŃă
Socială Sibiu, cu Serviciul de EvidenŃă a PopulaŃiei Sibiu, cu Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului
Sibiu şi cu cabinetele de avocatură care au asistat beneficiarele în instanŃă.
În perioada 01.02.2015 – 31.10.2015, Adăpostul a mai oferit asistenŃă de specialitate, servicii de
suport sau sprijin material, în funcŃie de solicitările venite (alimente, îmbrăcăminte, încălŃăminte
şi produse de igienă personală donate de persoane fizice sau juridice Adăpostului pentru astfel de
situaŃii) unui număr de 27 femei din municipiul şi judeŃul Sibiu şi judeŃul GalaŃi, ce s-au
confruntat cu situaŃii violente sau situaŃii de criză în familiile lor.
S-au derulat acŃiuni specifice în vederea dezvoltării de noi instrumente / strategii de lucru care să
vină în întâmpinarea beneficiarilor direcŃi ai Adăpostului şi să sprijine profesioniştii în activitatea
de intervenŃie şi de soluŃionare a cazurilor de violenŃă în familie. Astfel, s-au desfăşurat şedinŃe
de analiză a metodologiei actuale de lucru a echipei asupra victimelor consiliate (cu sau fără
găzduire), s-a analizat modelul specific de abordare psiho-socială a victimelor, violenŃei
domestice al AsociaŃiei Femeilor din Sibiu. S-a realizat documentarea şi studierea oportunităŃii
dezvoltării unor instrumente menite a facilita şi/sau previziona gradul de risc de violenŃă
domestică în cadrul unei familii/relaŃii, a unui instrument cu rol de constituire prim-portret al
victimei în raport cu agresorul şi a unui instrument cu rol de evaluare a gradului de risc a unei
victime alături de agresor. S-a elaborat modelul de intervenŃie experienŃial - sistemic
psihodinamic şi s-a finalizat şi pus în aplicare cadrul privind Structurarea grupului de suport
reciproc.
5. Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a comunităŃii din judeŃul Sibiu faŃă
de fenomenul violenŃei în familie, prin realizarea şi distribuirea a 10.000 de fluturaşi.
În cadrul acestei activităŃi s-a finalizat elaborarea a încă 2 modele de fluturaşi cu informaŃii cu
caracter educativ şi au fost realizaŃi un număr de 4000 de fluturaşi, care au fost distribuiŃi în
cadrul sesiunilor de informare desfăşurate. Astfel, au fost distribuiŃi câte 1000 de fluturaşi la
fiecare din cele 4 sesiuni de informare care au avut loc la Mediaş în data de 28.04.2015, la Sibiu
în data de 29.04.2015, la Agnita în data de 24.09.2015 şi la Sibiu în data de 25.09.2015.
6. Încheierea de parteneriate cu principalii actori sociali cu atribuŃii în domeniu de la nivelul
judeŃului Sibiu şi organizarea şi susŃinerea a 15 sesiuni de informare, conştientizare şi
consultare cu personalul specializat din aceste instituŃii, pe problematica violenŃei in familie;
În carul acestei activităŃi s-au purtat discuŃii cu reprezentanŃi ai instituŃiilor publice şi s-a trimis
către acestea o informare privind derularea proiectului şi a sesiunilor de informare. Împreună cu
partenerul norvegian s-a stabilit calendarul acestor sesiuni, agenda aferentă şi suportul de curs.
Astfel s-a pregătit şi organizat al doilea modul de informare-instruire a personalului de
specialitate din cadrul instituŃiilor publice care activează în domeniul violenŃei în familie în
judeŃul Sibiu, în cadrul căruia au avut loc 4 sesiuni de informare după cum urmează: 28 aprilie –
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Mediaş: total 29 participanŃi, 23 din partea instituŃiilor; 29 aprilie – Sibiu: total 39 participanŃi,
32 din partea instituŃiilor; 24 septembrie – Agnita: total 23 participanŃi, 18 din partea instituŃiilor
şi 25 septembrie – Sibiu: total 29 participanŃi, 23 din partea instituŃiilor.
La primele 2 sesiuni au participat şi reprezentanta partenerului norvegian – AsociaŃia Femeilor şi
Familiei din Norvegia, d-ra Lone Johansen, cu prezentarea experienŃei proprii şi modelului
norvegian de intervenŃie în situaŃii de violenŃă în familie.
Se lucrează la modelul acordurilor de parteneriat cu instituŃiile implicate.
7. Întărirea capacităŃii organizaŃionale a AsociaŃiei Femeilor din Sibiu.
ÎmbunătăŃirea si creşterea vizibilităŃii site-lui web al asociaŃiei:
- s-a realizat o secŃiune specifică pentru proiect pe pagina web a asociaŃiei;
- s-a implementat în cadrul site-ului un contor al numărului de vizitatori;
- s-au publicat materiale despre proiect în cadrul site-ului;
- s-au actualizat informaŃiile despre proiect şi activităŃile / rezultatele acestuia, în secŃiunea
paginii web proprii, atât în limba română cât şi în limba engleză.
- s-au adăugat informaŃii, prezentări şi poze noi de la sesiunile de formare susŃinute;
- îmbunătăŃirea site-ului este în lucru;
Dezvoltarea unui sistem de management organizaŃional, proceduri de management, proceduri de
lucru şi standarde interne:
- analiza pieŃei;
- pregătirea procedurilor de achiziŃie şi de atribuire a contractului de servicii.
Dezvoltarea de competenŃe în rândul angajaŃilor şi voluntarilor în domenii cheie necesare pentru
dezvoltarea organizaŃiei – management organizaŃional, munca în echipă, comunicare,
managementul timpului:
- analiza pieŃei;
- pregătirea procedurilor de achiziŃie şi de atribuire a contractului de servicii;
- activitatea propriu-zisă a demarat în 12.10.2015.
Supervizarea în intervenŃia specifică de furnizare a serviciilor acordate după un nou model de
abordare psiho-socială asupra victimelor violenŃei domestice care se adresează centrului:
- se derulează documentarea şi metodologia activităŃii de supervizare de către expertul
psihoterapeut contractat;
- odată cu implementarea noului model de intervenŃie psihodinamică asupra femeii victimă
a fenomenului de violenŃă în familie a debutat şi procesul de supervizare a echipei
adăpostului în procesul asimilării şi implementării acestui model. Supervizarea oferită
echipei de specialişti ai adăpostului a vizat următoarele funcŃii:
1. Facilitarea – crearea contextului adecvat pentru ca specialiştii să fie proactivi,
creativi, responsabili şi corecŃi în interacŃiona cu ceilalŃi;
2. Dezvoltarea profesională – dezvoltarea abilităŃilor profesionale şi transmiterea
cunoştinŃelor;
3. Socializarea personalului – construirea unui mod de lucru comun pentru
diferitele situaŃii cu care se confruntă specialiştii adăpostului;
4. Oferirea serviciilor – asigurarea permanentă a unor servicii de calitate adecvate
la nevoile beneficiarilor.
Evaluarea de către beneficiari a serviciilor furnizate în cadrul centrului:
- s-a elaborat şi utilizat un model de chestionar de evaluare de către beneficiari a
serviciilor furnizate în cadrul adăpostului
Rolul Partenerului în proiect:
Proiectul este implementat în parteneriat cu organizaŃia neguvernamentală din Norvegia The
Norwegian Women and Family Association (NWF). Implicarea acestuia s-a concretizat în
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participarea la următoarele activităŃi: A 3. Publicitatea şi promovarea proiectului; A 6. Încheierea
de parteneriate cu principalii actori sociali cu atribuŃii in domeniu de la nivelul judeŃului Sibiu şi
organizarea şi susŃinerea a 15 sesiuni de informare, conştientizare şi consultare cu personalul
specializat din aceste instituŃii, pe problematica violenŃei în familie şi A 7. Întărirea capacităŃii
organizaŃionale a AsociaŃiei Femeilor din Sibiu.
AsociaŃia Femeilor din Sibiu şi comunitatea din Sibiu datorează înfiinŃarea adăpostului pentru
victimele violenŃei în familie tocmai asociaŃiei norvegiene aleasă ca partener în cadrul acestui
proiect. În perioada 2006 – 2010, a derulat pentru o perioadă de 5 ani, proiectul Shelter for Abuse
and Battered Women, Sibiu, al cărui finanŃator a fost actualul partener.
Pentru mai multe informaŃii, vă rugăm contactaŃi:
Cosmin Corman – manager proiect
telefon: 0269 216580
email: af.sibiu@yahoo.com
http://www.asociatiafemeilorsibiu.com
Pentru informaŃii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaŃi www.eeagrants.org.
Data comunicării
31.10.2015
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