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Raport - anul 2015

Despre Asociaţie.
Asociaţia Femeilor din Sibiu este o organizaţie neguvernamentală şi nonprofit înfiinţată în 1996, la iniţiativa
unui grup de femei ce au urmărit promovarea de activități și proiecte sociale, adresate femeilor şi copiilor
care ajung în situaţia de a fi victime ale violenţei domestice.
Din 2007 Asociația este membră a ACWW (Asociated Country Women of the World) cu sediul la Londra,
prin intermediul căreia din 2010, sunt derulate periodic proiecte cu caracter educațional pentru victimele și
copiii acestora ce beneficiază de asistență specializată din partea Adăpostului.
În cadrul asociaţiei funcţionează din anul 2007, cu sprijinul Asociaţiei Femeilor și Familiei din Norvegia, un
Adăpost denumit ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru femei și copii, victime ale violenței
domestice,,.
Adăpostul funcționează în conformitate cu prevederile legii
217/2003 republicată privind prevenirea şi combaterea violenţei în
familie.
Asociaţia Femeilor din Sibiu este acreditată din anul 2007 ca
furnizor de servicii sociale și oferă următoarele servicii sociale prin
intermediul Adăpostului:
- identificare şi evaluare a cazurilor de violenţă în familie;
- găzduire pe o perioadă determinată conform legii, pentru femeile
singure sau împreună cu copiii acestora;
- îndrumare şi orientare în domeniu;
- consiliere socială, psihologică şi juridică;
- servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Serviciile sunt adresate atât femeilor care solicită găzduire cât şi celor care solicită doar sprijin și consiliere
pentru problemele cu care se confruntă în relațiile lor de cuplu. În adăpost sunt primite femei - victime ale
violenţei domestice şi copiii minori ai acestora, indiferent de etnie, apartenenţă politică, naţionalitate, rasă,
religie.

Despre Adăpost
Asistența noastră specializată se adresează unor persoane care se confruntă în familiile lor cu situații
conflictuale deseori extrem de grave, de aceea intervențiile în sprijinul acestora necesită măsuri și acțiuni
rapide care să le confere o protecție adecvată și reală.
Prin accesul la serviciile furnizate, Asociația și Adăpostul le oferă victimelor un mediu nonviolent, securizant
și încrederea că pot depăși cu bine o perioadă critică, dureroasă și tristă din viața lor, iar pentru cazurile din
afara Adăpostului un sprijin, atunci când au nevoie de ajutor.

Servicii oferite.
Identificare şi evaluare a cazurilor de violenţă în familie.
Personalul Adăpostului urmărește cu prioritate în intervențiile pe cazuri, identificarea situațiilor de violență,
a formelor de violență așa cum apar în legea 217/2003 republicată și evaluarea gradului de risc, de pericol la
care multe dintre victime nici nu știu că sunt expuse.
În funcție de gravitatea cazului sau de numărul de locuri disponibile, victimele sunt găzduite sau îndrumate
către alte instituții de profil.

Găzduirea femeilor singure sau împreună cu copiii acestora.
Capacitatea de găzduire a adăpostului este de 7 locuri şi poate fi extinsă în
situaţii deosebite la 9 locuri.
Camerele de găzduire sunt amenajate astfel încât beneficiarele şi copiii lor
să aibă parte de intimitatea şi liniştea pe care în mediile lor familiale
violente nu le-au avut. Pe durata primirii asistenței, persoanele găzduite își
îngrijesc şi întreţin singure spaţiile în care locuiesc, își pot continua viața și
activitățile zilnice, fără stres, tensiune sau frica acumulată în relațiile cu
partenerii lor.
Pentru victimele ce au venituri insuficiente, adăpostul le asigură în limita
resurselor disponibile, asistenţa materială necesară: alimente,
îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente şi lucruri de strictă necesitate
pentru ele şi copiii lor, pentru a veni în sprijinul acestora în încercarea lor de

a ieşi din situaţia de criză. La momentul găzduirii, fiecare beneficiară e
informată în privința condiţiilor contractuale pentru care poate fi găzduită și
primii asistență în Adăpost.
Beneficiara își ia angajamentul să respecte pe perioada găzduirii aceste
condiţii, care sunt obligatorii pentru ca acestea să poată fi protejate de
agresori.
Echipa Adăpostului este formată din coordonator adăpost, asistent social, psiholog, doi paznici de noapte și
un contabil, colaborator al Asociației, cu atribuţiile şi responsabilităţile foarte clare care le revin fiecăruia în
derularea activităţilor. În Adăpost există tot timpul o persoană de contact deoarece activitatea acestuia este
continuă și nu poate fi întreruptă.

Îndrumare şi orientare în domeniu.
Victimele primesc informații referitoare la drepturile de care beneficiază şi la instituţiile care le pot sprijinii în
demersurile pe care acestea le întreprind în rezolvarea cazurilor lor.
Informaţii specifice privind fenomenul violenţei în familie se regăsesc și pe website-ul asociaţiei. Adăpostul
distribuie anual materiale informative privind prevenția actelor de violență și datele de contact ale asociației.

Consiliere socială, psihologică şi juridică.
Prin consilierea psihologică urmărim identificarea formelor de violență, a problemelor cu care se confruntă
victimele, unele dintre ele puternic afectate emoţional, limitarea stărilor negative prin care trec acestea,
înțelegerea ciclului și a dinamicii violenței.
Ulterior, consilierea se axează pe stabilirea unor obiective adecvate cu nevoile beneficiarelor, în care acestea
sunt încurajate să vorbească despre abuzurile prin care au trecut, să recunoască semnele unui
comportament agresiv pentru a evita astfel situaţiile neplăcute, să folosească modalităţi de relaţionare
nonviolentă, să recunoască şi să controleze situaţiile problematice cu care ar putea să se confrunte.
Consilierea socială urmăreşte stabilirea planului de intervenţie de comun acord cu beneficiara, a planului de
siguranţă prin care beneficiara învaţă să evite situaţiile conflictuale din partea agresorului, responsabilizarea
acesteia cu privire la drepturile şi obligaţiile părinteşti pe care le are asupra copiilor, identificarea unei
locuinţe pe măsura veniturilor de care dispune, înscrierea la un medic de familie.
Consilierea juridică este realizată prin intermediul unui avocat. Victimele sunt informate astfel cu privire la
drepturile legale pe care le au în asemenea situaţii și căile legale prin care pot solicita instanţelor
sancţionarea penală sau civilă a agresorului.
Menționăm ca exemplu asistența juridică acordată pentru obținerea Ordinelor de Protecție, ca măsuri de
urgență împotriva agresorilor datorate tocmai gravității cazurilor și riscului ridicat de acte de violență din
partea acestora. Ulterior victimele sunt asistate în instanță pentru demersurile legale pe care doresc să le
finalizeze la adresa agresorilor.

Serviciile de suport
Pentru Adăpost fiecare caz de violență, înseamnă confruntarea cu situații de risc foarte ridicate – preluarea
victimei și a copiilor ei din mediul violent, protejarea lor față de agresor pe durata găzduirii în Adăpost,
însoțirea victimei în demersurile juridice, sociale sau medicale pe durata găzduirii la sediile instituțiilor care o
pot sprijinii în finalizarea cazului ei.
Pentru victime e foarte importantă limitarea acțiunilor agresorilor la adresa lor și a copiilor în scopul evitării
altor acte de violență din partea acestora. Prin colaborarea promptă cu Poliția sunt prevenite situațiile
conflictuale ce pot apare în urma acțiunilor în instanță derulate de victime împotriva agresorilor.
Suportul oferit presupune și sprijin în redactarea cererilor victimelor adresate Poliției sau celorlalte instituţii
de profil, intermedierea altor locuri de muncă, sprijin în întocmirea CV-urilor conform pregătirii lor
profesionale sau studiilor deţinute.
De asemenea pot fi decontate cheltuieli care au strictă legătură cu cazurile lor (certificatele medico-legale,
tratamentele medicale, analizele medicale, medicamentele, rechizitele școlare sau ochelarii de vedere).
Prin achitarea acestor cheltuieli, posibile prin donațiile făcute Adăpostului, victimele suportă mai ușor
perioada dificilă de timp prin care trec, după separarea de agresori și care presupun eforturi financiare și
materiale consumate, pe care nu toate victimele le au la îndemână.
Asociaţia colaborează cu o unitate medicală ce acordă consultaţii de specialitate la intrarea în adăpost,
victimelor care nu au sau nu pot apela la medicul lor de familie.

Cazuri găzduite
Pe parcursul anului 2015 adăpostul a oferit găzduire şi asistenţă unui număr de 25 persoane din municipiul,
judeţul Sibiu, respectiv din județul Iași: 10 femei, victime ale violenţei domestice şi celor 15 copii ai acestora.
În 8 din cele 10 cazuri găzduite, primirea victimelor și a copiilor acestora s-a derulat în regim de urgență,
datorită pericolului iminent de a fi loviți în continuare de agresori sau după un episod grav de violență asupra
acestora.
În 5 din cel 10 cazuri găzduite, Adăpostul a prelungit perioada de găzduire sau le-a
reprimit datorită problemelor juridice, psihologice sau sociale legate de finalizarea
cazurilor lor, astfel:
- în 1 caz, victimei și copiilor li s-a prelungit perioada de găzduire de 4 ori;
- în 4 cazuri, victimelor și copiilor li s-a prelungit perioada de găzduire de 2 ori;
- 3 dintre cazuri au fost găzduite pentru perioade mai mici de de 60 de zile;
- la 2 dintre cazuri, primite către sfârșitul anului 2015, li s-a prelungit perioada de
găzduire pentru anul următor.
În 4 dintre aceste cazuri, victimele cu sprijinul Adăpostului, au obținut Ordine de
Protecție pentru ele și copiii lor. Într-un caz la solicitarea victimei, a fost finalizată
urmărirea penală împotriva agresorului, având ca obiect lovirea sau alte violenţe. Celelalte cazuri găzduite,
fie s-au mutat într-o altă locuință, fie au fost îndrumate către rude ale lor, după părăsirea Adăpostului.
Accesul la serviciile oferite de Adăpost, le-a permis femeilor şi copiilor găzduiţi să-și continue activitatea la
locurile lor de muncă şi unităţile şcolare pe care copiii le frecventau, au fost evitate întreruperi ale activităţii
lor profesionale sau alte situaţii de risc major din cauza comportamentului violent al agresorilor. La
activitățile derulate cu beneficiarele și copii acestora au participat și voluntarii din cadrul Asociației, incluși în
proiectul FDSC.
Pentru instrumentarea şi finalizarea cazurilor, Adăpostul a colaborat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială
Sibiu, cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi
cu cabinetul de avocatură care a asistat beneficiarele în instanţă.

Cazuri consiliate
Serviciile sociale sunt oferite şi altor persoane care se confruntă cu situaţii conflictuale în familiile lor, prin
consiliere psihologică, socială, juridică sau donaţii constând în îmbrăcăminte, încălţăminte sau obiecte de uz
personal.
În anul 2015, au existat un număr de 40 de solicitări adresate Adăpostului, în care personalul de specialitate
a oferit consiliere, servicii de suport şi informaţii în domeniu pentru persoane din municipiul/ judeţul Sibiu și
din județele Gorj, Galați, Olt, Arad. Intervențiile au fost derulate prin telefon, e-mail sau întrevederi la sediul
SPAS Sibiu cu solicitanții.
Asistenţa oferită a constat în identificarea şi evaluarea cazurilor de violenţă, îndrumare, orientare, însoţire la
Institutul de Medicină Legală Sibiu (pentru obţinere certificat medico-legal) sau Judecătoria Sibiu (pentru
obținere Ordin de Protecție), consiliere socială, psihologică, juridică (prin cabinet de avocat) redactare
sesizări în sprijinul victimelor (către posturi de Poliţie din municipiul/ judeţul Sibiu) şi informaţii în domeniu
(prevenţia/evitarea actelor de violenţă, date legate de drepturile de care victimele beneficiază în faţa
instanţei, alte instituţii de profil la care se pot adresa).

Proiecte derulate
Program de subvenționare a serviciilor sociale
În anul 2015 Asociaţia a primit subvenţia acordată de către Primăria Municipiului Sibiu şi Consiliul Local Sibiu,
în baza legii 34/ 1998 privind subvenţionarea organizațiilor
nonguvernamentale ce acordă servicii sociale, pentru un număr de maxim 7
persoane lunar, care sunt găzduite în Adăpost. Suma acordată de 250 ron/
beneficiar de servicii sociale găzduit, acoperă în foarte mică măsură cheltuielile
privind beneficiarele din Adăpost. Prin această subvenție, au fost sprijinite
victimele și copiii lor care au domiciliul în Municipiul Sibiu, pe durata găzduirii
lor în Adăpost.

Proiect FDSC - ,,Violenţa în familie provoacă suferinţă –
combaterea şi limitarea fenomenului de violenţă în familie în
judeţul Sibiu”
Asociaţia Femeilor având ca partener Asociația Femeilor și Familiei din

Norvegia, a continuat în 2015 desfășurarea activităților proiectului derulat prin
intermediul Fondului de Dezvoltare a Societăţii Civile în urma Apelului de
Proiect privind lansarea componentei ,,Servicii sociale şi de bază din cadrul
Fondului ONG” ca parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic
European (SEE) 2009-2014, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
Astfel în cursul anului 2015, a fost desfășurate 2 din cele 3 sesiuni ale
Programului de informare, conștientizare și consultare cu personalul specializat
din primării și instituții publice și private din județul Sibiu cu atribuții pe
domeniul serviciilor sociale, respectiv sesiunea a 2-a la Mediaș în 28.04,
Sibiu 29.04, Agnita 24.09 și Sibiu 25.09 2015. Tematica sesiunilor a cuprins:
- cerinţe pentru un răspuns coordonat al instituţiilor în situaţii de violenţă
în familie/ violenţă domestică;
- prezentarea modelului norvegian de intervenție în domeniul violenței in
familie (proceduri, metode de lucru, modalități de colaborare și comunicare
interinstituțională, reglementări normative) prezentat de către d-ra Lone
Johansen – expert din partea Secretariatului pentru centre de criză din Norvegia;
- intervenţia în situaţii de violenţă domestică – din perspectiva rolurilor profesionale şi instituţionale
specifice (rolul poliţiei, al cadrelor medicale, al profesioniştilor din servicii sociale – consilieri/ asistenţi
sociali, psihologi);
- principii de lucru cu persoanele cu comportament violent.
Ulterior a urmat cea de a 3-a sesiune derulată la Mediaș în 25.11, Agnita în 15.12, Sibiu în 24.11 și
16.12.2015. Tematica sesiunilor a cuprins:
- răspunsul coordonat multi-instituţional la situaţii de violenţă în familie/
violenţă domestică;
- referirea de cazuri;
- prevenirea violenţei în familie;
Au fost continuate astfel, activitățile legate de managementul proiectului,
auditarea proiectului, publicitatea și promovarea proiectului, furnizarea
serviciilor sociale în cadrul Centrului, realizarea unei campanii de informare şi
conştientizare a comunității județului Sibiu privind fenomenul violenței în familie, prin realizarea şi
distribuirea a 10.000 de fluturaşi.
Dorim să mulțumim pe acestă cale doamnei Sorina Bumbuluț, psihoterapeut și formator din partea
Asociației Femeilor Împotriva Violenței - Artemis Satu Mare – pentru informațiile oferite în cadrul
programului, privind fenomenul Violenței Domestice și modul impecabil în care a prezentat materialul legat
de proiect, în sesiunile de formare.
Informații despre aceste activități sunt prezentate
http://www.asociatiafemeilorsibiu.com/ro/home/
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Dezvoltare organizaţională
Aprilie 2015 - voluntarele Asociaţiei au participat la Bazarul de Paşti, iar în luna
decembrie 2015, la Bazarul de Crăciun, evenimente organizate de către Cercul
Femeilor Evanghelice și desfăşurate în fiecare an la sediul Forumului German din
Sibiu, unde alături de ceilalţi participanţi au fost expuse spre vânzare obiectele
realizate de beneficiarele de servicii şi membrele asociaţiei pentru aceste
evenimente.
Octombrie 2015 - coordonatorul Adăpostului a participat la seminarul organizat de
către Rețeaua WAVE și A.L.E.G. la București cu titlul: ,,Întărirea capacității pentru
evaluarea riscului și managementul siguranței în vederea protejării femeilor victime ale violenței și copiilor
lor,, unde au fost prezentate rezultatele proiectului Daphne PROTECT II și răspunsul multi-disciplinar la
combaterea violenței domestice.
Octombrie 2015 - coordonatorul Adăpostului a participat la București la atelierul de lucru: ,,Transfer de bune
practici la nivelul serviciilor pentru victimele violenței domestice (elaborarea unui ghid de intervenție pentru
specialiști),, organizat de către Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Asociaţia a urmărit şi în 2015 promovarea serviciilor sociale oferite, prin
posibilitatea celor interesați de a dona 2% din venitul brut, în scopul
susţinerii activităților adresate victimelor ce solicită sprijin Adăpostului.
Până la finalizarea perioadei de depunere a declaraţiilor 230 în luna mai
2015 privind destinaţia sumei de până la 2% din impozitul anual, 103
persoane din judeţul Sibiu sau alte judeţe au completat formularele
respective adresate Asociaţiei. Mai multe
detalii se pot găsi la adresa:
http://www.asociatiafemeilorsibiu.com/ro/donatii/
Asociaţia participă în cursul anului, în fiecare zi de vineri la Bio-Markt,
eveniment organizat de Parohia Evanghelică din Sibiu şi desfăşurat în curtea
Bisericii Evanghelice, unde sunt expuse spre valorificare obiectele realizate
de către beneficiarele de servicii şi membrele asociaţiei.

Parteneri/ colaboratori interni 2014
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, Serviciul Public de Asistenţă
Socială Sibiu, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, organizaţii
nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul violenței domestice, primării de
pe raza județului Sibiu.
Menționăm colaborarea apropiată cu personalul Serviciului de Investigații
Criminale și de asemenea cu personalul celorlalte structuri din cadrul IJP
Sibiu în finalizarea cazurilor și în participarea la sesiunile de informare din proiectul Asociației, cărora
Asociația le-a mulțumit printr-o scrisoare publicată în mass - media locală (29 decembrie 2015).

Parteneri/ colaboratori/ donatori externi 2015
Norvegia: Asociaţia Femeilor şi Familiei din Norvegia;
Germania: Lions Club Monschau - Aachen;
Biroul pentru Misiune, Ecumenism și Responsabilității la nivel global din cadrul Bisericii
Evanghelice din regiunea Westfalia (Amt für Mission, Ökumene und kirchliche
Weltverantwortung (MÖWE) der Evangelischen Kirche von Westfalen);
Soroptimist International Club Hildesheim/ doamna Dr. Lucia Ruhnau și domnul Stefan Ruhnau;
Doamna Maria Schneider;
Anglia: Associated Country Women of The World (ACWW) – Londra.
Olanda: Heart for Romania – domnul Jos Gisbert.
Pe lângă acești parteneri, Asociația a mai primit donații în alimente, obiecte de uz personal sau sume mici de
bani de la persoane fizice din Italia și România.
Dorim să mulțumim tuturor partenerilor noștri pentru deschiderea și suportul acordat, prin care Asociația și
Adăpostul au finalizat cazurile în care au intervenit. Prin eforturile lor necondiționate, noi am oferit
victimelor și copiilor acestora o alternativă la umilințele și suferințele trăite în relațiile cu agresorii, le-am
oferit un alt început de drum, în care să decidă singure fără a fi constrânse și jignite în fiecare zi, ce doresc să
facă mai departe cu viața lor. Le suntem recunoscători celor de mai sus, cu regretul că în România nu există
înțelegere pentru suferințele victimelor, așa cum acești donatori înțeleg să ne susțină benevol.
Intervențiile noastre pe aceste cazuri deși par de rutină, sunt un risc asumat și se derulează cu mare atenție
pentru fiecare victimă separat, în scopul evitării tensiunii și conflictelor cu agresorii ce pot deveni extrem de
violenți cu orice persoană care oferă sprijin victimelor, pentru a le descuraja să îi părăsească pe aceștia.
Prin activităţile desfășurate pe parcursul anului 2015, Adăpostul a acordat sprijin și suport femeilor şi copiilor
ce au avut nevoie de asistenţă specializată. Dată fiind gravitatea acestor cazuri, considerăm ca fiind prioritară
pentru comunitatea din Sibiu, susținerea pe mai departe a acestui Adăpost, în condițiile în care din păcate
datorită lipsei legislației și a indiferenței autorităților, suntem obligați să oferim asistență în condiții tot mai
nesigure.

Donații
Dacă doriţi să sprijiniţi activitățile Adăpostului și victimele cărora noi le oferim asistență specializată, vă
rugăm să faceți o donaţie la Banca Transilvania - Sucursala Sibiu
Adresa băncii: P-ţa Aurel Vlaicu nr.1, bl. V4/ 550377 SIBIU/ ROMÂNIA
Tel: 0040269/ 211568

Numele beneficiarului: ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN SIBIU
Adresa beneficiarului: Str. AVRAM IANCU NR. 25, cod poștal 550183 SIBIU, ROMÂNIA
Conturi bancare:
– în Ron RO24BTRL03301205485079XX
– în Euro (EU) RO70BTRL03304205485079XX
– în Lire Sterline (GBP) RO19BTRL03307205485079XX
– în Coroane Norvegiene (NOK) RO60BTRL03316205485079XX
SWIFT CODE: BTRLRO22SBA

Date de contact
Sediu Asociaţie - Sibiu Str. Avram Iancu Nr. 25, România;
Telefon Asociaţie: 0269/216580
Telefon Adăpost: 0369/591082
Web-site:
E-mail:
http://www.asociatiafemeilorsibiu.com
af.sibiu@yahoo.com
http://www.asociatiafemeilorsibiu.org
afsibiu@asociatiafemeilorsibiu.com
afsibiu@asociatiafemeilorsibiu.org
contact@asociatiafemeilorsibiu.com

Președinte Asociație - Cristina Mates.

Coordonator Adăpost - Adrian Nistor

