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Un caz de violență domestică este o poveste tristă de viață.
Orice poveste tristă își poate schimba cursul în bine,
dacă victima își dorește asta.

Despre Asociaţie.
Asociaţia Femeilor din Sibiu este un ONG activ în domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice din anul 1996, prin activități și proiecte sociale
adresate femeilor şi copiilor care se confruntă cu situații conflictuale grave în
mediile lor familiale.
Din 2007 Asociația ca membră a ACWW (Asociated Country Women of the
World), desfășoară periodic proiecte cu caracter educațional pentru victimele
și copiii acestora ce beneficiază de asistență specializată din partea Adăpostului.
Asociația Femeilor din Sibiu cu sprijinul Asociaţiei Femeilor și Familiei din Norvegia, a deschis din
anul 2007 un Adăpost ce funcționează în conformitate cu prevederile legii 217/2003 republicată
privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie și care oferă serviciile sociale prin intermediul
Adăpostului:
- identificare şi evaluare a cazurilor de violenţă în familie;
- găzduire pe o perioadă determinată, pentru femeile singure sau împreună cu copiii lor;
- îndrumare şi orientare în domeniu;
- consiliere socială, psihologică şi juridică;
- servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Serviciile sunt oferite atât femeilor care solicită găzduire cât şi celor care solicită doar sprijin și
consiliere pentru problemele cu care se confruntă în familiile lor. 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 specializată e adresată persoanelor care se confruntă în familiile lor cu situații
conflictuale extrem de grave, de aceea intervențiile în sprijinul acestora trebuie realizate într-un
mod cât mai eficient. Prin accesul la aceste servicii sociale, Adăpostul le oferă victimelor un mediu
nonviolent, securizant și încrederea că pot depăși cu bine, o perioadă dificilă din viața lor.

Cazuri găzduite.
Pe parcursul anului 2017 adăpostul a oferit găzduire şi asistenţă unui număr de 12 persoane din
municipiul/ judeţul Sibiu, respectiv județul Buzău: 6 femei victime ale violenţei domestice (dintre
care 1 caz de trafic de persoane) şi celor 6 copii minori ai acestora.
În 4 din cele 6 cazuri găzduite, victimele și copiii acestora au fost primiți în regim de urgență. Cazul
de trafic a fost găzduit la solicitarea Poliției.
Motivul numărului de cazuri se datorează lipsei fondurilor minime necesare care au mai putut fi
obținute și alocate din donații pentru instrumentarea și finalizarea în siguranță a cazurilor
respective. Adăpostul e obligat să funcționeze numai din donații de mai bine de 1 an de zile, fiind
nevoit să limiteze astfel numărul de persoane găzduite în cursul anului 2017.
Asistența oferită victimelor și copiilor lor a fost derulată cu celeritate, intervențiile având loc atât în
timpul cât și în afara programului de lucru al Adăpostului, datorită gravității cazurilor sesizate.
În 2 din cele 6 cazuri găzduite, Adăpostul a prelungit perioada de găzduire datorită problemelor
juridice, psihologice sau sociale legate de finalizarea cazurilor lor, astfel:
- într-un caz, victimei și minorei ei li s-a prelungit perioada de găzduire de 4 ori (găzduite din luna
aprilie 2017, caz în derulare);
- într-un caz, victimei și copiilor ei li s-a prelungit perioada de găzduire de 3 ori (găzduiți în perioada
iunie 2016 - iulie 2017, timp de 13 luni) ;
- în 4 cazuri, victimele și copiii lor au fost găzduiți pentru perioade de 2 luni de zile;
În 3 dintre aceste cazuri, victimele cu sprijinul Adăpostului, au obținut Ordine de Protecție pentru
ele și minori. La părăsirea Adăpostului 1 caz a finalizat acțiunea de divorț și de obținere a custodiei
minorilor, 2 cazuri s-au deplasat la domiciliul părinților lor, 2 cazuri s-au mutat în chirie în
Municipiul Sibiu iar 1 caz și copilul ei minor sunt găzduiți în continuare în Adăpost.
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În funcție de fiecare caz găzduit respectiv de nevoile sociale/ juridice/ materiale/ financiare
solicitate Adăpostului aceasta a însemnat, demersuri juridice finalizate (ordin de protecție, divorț
pronunțat, custodia copiilor obținută, cu plata indemnizației de întreținere), demersuri sociale
finalizate (slujbă obținută/ menținută pe durata găzduirii - pentru adulți, iar pentru copii lor
înscrierea/ transferul/ frecventarea unităților școlare pe durata găzduirii).
Personalul de specialitate al Adăpostului le-a însoțit la Judecătoria Sibiu, Primăria Sibiu, cabinet de
medicină de familie, Spital, Poliție, locurile de muncă ale acestora, unitățile școlare sau grădinițele
unde copii victimelor erau înscriși sau transferați. Pe durata găzduirii, Adăpostul le-a oferit femeilor
și copiilor lor din donațiile primite alimente, haine, medicamente, rechizite școlare sau obiecte de
uz personal.
În cazul de trafic de persoane, Adăpostul a solicitat sprijinul IPJ Sibiu prin prezența unui ofițer de
Poliție la înfățișările derulate la Judecătoria Sibiu pentru obținerea Ordinului de Protecție.
Menționăm acest caz, datorită vulnerabilității și riscurilor la care orice persoană (mai ales minor)
poate fi expusă și traficată într-un mod extrem de mârșav și de violent de către altă (alte persoane)
care profită fără nici un regret de pe urma ei. Intervenția pe aceste cazuri e epuizantă și
traumatizantă inclusiv pentru personalul care oferă asistență, deoarece finalizarea unor astfel de
cazuri necesită resurse susținute și eforturi îndelungate mai ales de timp (și derulate separat pentru
fiecare caz) pentru ca victimele să-și poată vindeca măcar o parte din traume.
Tânăra respectivă deși era minoră, a trecut însoțită de agresor în afara țării (după ce inițial a fost
mințită că merg la muncă amândoi) prin Vamă în mod fraudulos. Ulterior a fost obligată în
străinătate după ce era amenințată, intimidată și dacă refuza era lovită în mod repetat, să
cerșească, fiind supravegheată de el în zona respectivă din oraș. Agresorul câștiga numai de pe
urma ei (deoarece mai obliga și alte persoane să cerșească pentru el) suma de 1000 de euro pe
săptămână, bani din care ea nu primea aproape nimic.
Prin intervenția directă a Adăpostului, femeia a obținut un Ordin de Protecție împotriva agresorului
și ulterior și-a găsit un loc de muncă în Sibiu unde lucrează și în prezent, fără să mai depindă de el.
Adăpostul a mai ajutat-o să obțină o Carte de Identitate Provizorie și un card Tursib pentru
transport pe raza municipiului Sibiu.
Resursele financiare necesare găzduirii, alimentației, igienei personale sau ale problemelor curente
au fost asigurate de Adăpost extrem de greu și numai din fondurile proprii (donații primite din
străinătate), fără sprijinul autorităților, deoarece ea nu era domiciliată în Sibiu.
Gravitatea acestor cazuri datorată incidentelor violente repetate, conduce în majoritatea cazurilor
la traume foarte profunde ale victimelor și copiilor lor. Modelul de comportament violent învățat se
transmite astfel de la adulți la copii care dezvoltă la maturitate la rândul lor atitudini agresive la
adresa celor apropiați.
E foarte greu pentru orice victimă să renunțe la partenerul violent, dacă nu e ajutată să găsească un
alt drum, prin asistență oferită de personal specializat (nu prin oameni care să o judece și să-i dea
sfaturi ce ar face ei dacă ar fi în situația ei), personal care să-i ofere astfel siguranță, protecție pe
mai departe. Victimele dobândesc din aceste relații, mecanisme interioare de relaționare, de
comunicare sau de existență atît de negative și de dezastruoase asupra lor, încât e nevoie de ani de
zile pentru ca o victimă să își revină din traumele provocate.
Victima are convingerea repetată de agresor în decursul relației (convingere indusă mental și
emoțional), că va fi găsită și apoi agresată mult mai rău, dacă îl părăsește pe el. Acesta e doar unul
din motive pentru care victima de frică nu se desparte de agresor.
În orice comunitate, orice caz de violență domestică nerezolvat, este extrem de dăunător. Pierde
angajatorul victimei din cauza lipsei angajatei la locul de muncă, pierd unitățile de învățământ prin
lipsa copiilor de la școală sau prin problemele de comportament ale copiilor asupra colegilor din
clasă (dezvoltate în mediul violent de acasă), pierde victima și familia ei ani din viață, prin
tensiunea, frica, lipsa de soluții/ de protecție imediată față de agresiunile repetate, pierde inclusiv
agresorul care deseori nu știe/ nu-i pasă de efectele comportamentului lui inconștient.
Fără protecția oferită de Adăpost în acești 10 ani de activitate, măcar un sfert dintre aceste femei
(indiferent de domiciliul lor sau poziția lor socială) ar fi suferit leziuni fizice și emoționale grave sau
ar fi fost decedate, din cauza comportamentului violent al agresorilor.
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Noi am făcut aceste femei și copii să creadă și să fie convinși că pot avea și altă viață, le-am adus
zâmbete pe chipuri. Eliberarea dintr-o relație violentă, indiferent când are loc (după prima
agresiune sau după ani de agresiuni) aduce cu ea liniște, speranță și alinare. Viața e mult prea
scurtă, pentru ca o victimă să nu se bucure de ea, ca orice om normal. Viața împreună cu un
agresor nu oferă niciodată bucurie.
Pentru instrumentarea şi finalizarea cazurilor, Adăpostul a colaborat cu personalul Serviciului Public
de Asistenţă Socială Sibiu, cu personalul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, cu Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Alba, cu cabinetul de avocatură care a asistat beneficiarele în instanţă precum și
cabinetul de medicină de familie.

Cazuri consiliate.
În anul 2017, un număr de 25 de persoane (24 de femei și 1 bărbat) din municipiul/ judeţul Sibiu și
din județele Vâlcea, Bacău, Buzău au cerut informații și asistență specializată Adăpostului. Centrul a
mai fost contactat de persoane cu reședința în Franța și Republica Moldova ce au solicitat de
asemenea consiliere, servicii de suport şi informaţii în domeniu pentru membri de familie sau
apropiați ai familiilor lor din România. Intervențiile au fost derulate telefonic, în scris, prin e-mail și
întrevederi desfășurate la sediul Biroului de Protecția Copilului din cadrul SPAS Sibiu, sediul
Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu sau cabinet de avocatură, cu persoanele respective.
Asistenţa oferită de personalul Adăpostului a constat în solicitări de intervenție, identificarea/
evaluarea situațiilor conflictuale ale solicitanților, îndrumare către Judecătorie/ redactarea
documentației necesare (pentru obținere Ordin de Protecție), îndrumare către alte instituții
publice/ private (Judecătorie, Institutul de Medicină Legală Sibiu (pentru obţinere certificate
medico-legale), către Primăriile unde domiciliau solicitanții, servicii de consiliere socială,
psihologică, juridică (și reprezentare în instanță prin cabinet de avocatură) şi informaţii în domeniu
(prevenţia/ evitarea actelor de violenţă, date legate de drepturile de care victimele beneficiază în
faţa instanţei).
Au fost derulate 32 de convorbiri telefonice cu Adăpostul cu durate de timp cuprinse între cel puțin
5 minute și 30 de minute fiecare convorbire telefonică) și 14 întrevederi la sediul Serviciului Public
de Asistență Socială Sibiu (cu durate de timp cuprinse între 50 de minute și 1,5 ore fiecare
întrevedere).
Intervențiile la adresa victimelor, indiferent de natura lor au avut loc atât în timpul programului de
activitate cât și în afara acestuia, date fiind situațiile conflictuale deseori critice, în care s-au aflat
persoanele care au solicitat ajutor din partea Adăpostului.

Proiecte derulate.
Program de subvenționare a serviciilor sociale.
În anul 2017 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 persoanele găzduite în Adăpost. În acest fel au fost sprijinite victimele
și copiii lor care au domiciliul în Municipiul Sibiu, pe durata găzduirii lor în Adăpost.

Proiect ACWW.
În perioada decembrie 2016 - noiembrie 2017, Adăpostul a derulat proiectul ,,Art Therapy” finanțat
prin intermediul ACWW (Asociated Country Women of the World) care a asigurat 75% din
finanțare, partea de contribuție financiară a Asociației ca și aplicant fiind de 25%.
Activitățile din cadrul proiectului le-a oferit copiilor incluși în proiect metode variate, activități
plăcute, distractive care le-a sporit încrederea în sine și le-a îmbogățit deprinderile cognitive,
abilitățile de motricitate fină. Pentru copii aceste activităţi au însemnat o joacă cu responsabilităţi,
care i-a ajutat să se acomodeze mai uşor noii situaţii şi să depăşească traumele prin care au trecut.
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Femeile și copiii au participat împreună la
activități și s-au ajutat reciproc la
confecționarea produselor, în funcție de
abilitățile
fiecăruia.
Pe
parcursul
proiectului au fost combinate, astfel,
avantajele competențelor și abilităților
diferitelor grupe de vârstă și ca urmare a
crescut
productivitatea
muncii
și
dificultatea produselor realizate.
Copiii au căpătat încredere în sine văzând
că persoanele din jur le apreciază
produsele create și munca depusă. Copiii
au înlocuit
cadourile cumpărate pentru cei dragi cu cadouri confecționate de ei;
au folosit tehnicile învățate când au dorit să realizeze cadouri și sunt
foarte mândri că pot dărui obiecte create de ei.
Activitățile de concepere și realizare a materialelor de promovare sau desfășurat în cadrul Adăpostului, iar difuzarea acestor materiale
și realizarea celorlalte acțiuni de promovare s-au realizat în
Municipiul Sibiu. Au fost realizate și distribuite pliante, afișe privind
proiectul și activitățile sale. S-au realizat şi distribuit un număr de
500 de fluturași publicitari care au făcut cunoscut proiectul nostru.
Pe site-ul de socializare Facebook a crescut numărul vizualizărilor
odată cu postările produselor create. Banii obținuți din vânzarea
produselor au
ajutat în mică măsură la susținerea costurilor
pentru beneficiarii găzduiți.
Intervenția personalului implicat direct în
proiect (asistent social și psiholog) a fost una
susținută și derulată cu eforturi foarte mari
de timp și energie pe toată durata derulării
proiectului. La finalul proiectului, în cadrul
vizitei efectuate de către conducerea ACWW,
pentru evaluarea rezultatelor, personalul
participant la proiect a fost foarte apreciat și
lăudat de Președinta ACWW, respectiv,
Președinta Comitetului de proiecte al ACWW.

Vizibilitate în mass-media
Ianuarie 2017 Președinta Asociației a acordat în data de
25.01.2017, un interviu ziarului Turnul Sfatului, în care au
fost abordate problemele specifice violenței domestice,
gravitatea cazurilor precum și greutățile financiare pe care le
întâmpină Asociația pentru finanțarea Adăpostului, în lipsa susținerii de către autoritățile locale.
Interviul poate fi vizualizat aici: http://www.turnulsfatului.ro/2017/01/25/latura-nestiuta-sibiuluischimbat-vietile-de-sute-femei-chinuite
Februarie 2017 Președinta Asociației și Coordonatorul
Adăpostului au acordat în data de 07.02.2017 un interviu
ziarului Adevărul, în care la fel au fost menționate
problemele financiare cu care se confruntă Asociația, în lipsa
sprijinului acordat de către autoritățile locale, interviu ce
poate fi vizualizat aici: http://adevarul.ro/locale/sibiu/mama-ranitelor-pensionara-ascunde-sotiilemaltratate-unele-femei-vin-batute-doar-copilul-brate 1_58a19af85ab6550cb86e99d0/index.html
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Februarie 2017 În data de 14.02.2017, Coordonatorul Adăpostului a
acordat un interviu postului de Radio Vocea Evangheliei Sibiu în care
au fost abordate efectele grave ale agresiunilor asupra victimelor
violenței domestice și problemele legate de finanțarea Adăpostului în
lipsa intervenției autorităților locale față de acest fenomen.
Dorim să mulțumim pe această cale postului de radio, pentru mesajul adresat ascultătorilor
postului, de susținere financiară a Adăpostului prin donații, la sfârșitul interviului respectiv.
Februarie 2017 În data de 15.02.2017 Președinta Asociației a
acordat un interviu la solicitarea postului România TV, în care au
fost prezentate Asociația, Adăpostul și prezentat fenomenul
violenței domestice cu efectele grave asupra societății în general.
Februarie 2017 În data de 16.02.2017 Președinta Asociației a acordat un
interviu realizatorului Adrian Ursu (pentru emisiunea ,,Previziuni,,- rubrica
Eroii Zilei), de la postul TV Antena 3 - via Skype, în care au fost prezentate
activitățile Adăpostului și greutățile financiare pe care le întâmpină
Asociația pentru a putea acorda asistență victimelor.
Asociaţia participă de mai bine de 3 ani, în fiecare zi de vineri la Bio-Markt, eveniment organizat de
Parohia Evanghelică din Sibiu şi desfăşurat în curtea Bisericii Evanghelice, unde sunt expuse și
valorificate obiectele realizate de către beneficiarele de servicii sociale şi membrele asociaţiei.
Martie 2017 – În urma desfășurării și finalizării Proiectului FDSC ,,Violenţa în familie provoacă suferinţă – combaterea şi limitarea
fenomenului de violenţă în familie în judeţul Sibiu”, derulată de
Asociație și partenerul nostru norvegian (Asociația Femeilor și Familiei
din Norvegia), în data de 02.03.2017 Adăpostul a avut deosebita onoare
să primească vizita unei delegații de parlamentari norvegieni din
partea Ambasadei Norvegiei la București, condusă de către E.S.
Doamna ambasador Tove Bruvik Westberg.
Parlamentarii norvegieni au fost pe durata vizitei extrem de răbdători și de atenți la informațiile
primite deși veneau din medii profesionale diferite și nu aveau cunoștință de cum sunt
instrumentate cazurile de violență domestică.
În cadrul vizitei au fost prezente și două dintre membrele Asociației partenere din Norvegia.
Ulterior au fost postate pe website-ul Parlamentului Norvegian –
Stortinget, 2 din pozele făcute cu ocazia vizitei, imagini ce pot fi
vizualizate aici:
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Newsarchive/Front-page-news/2016-2017/a-closer-look-at-the-eea-funds-inromania/
https://www.flickr.com/photos/stortinget/sets/72157677548698063
Menționăm că au fost vizitate în țară, din toate proiectele pe linia respectivă de finanțare doar 5
locații, iar Adăpostul a fost singurul Centru specializat pe violență domestică, vizitat din România.
Martie 2017 În data de 30 martie, coordonatorul Adăpostului a participat alături de partenerul
norvegian la Conferința Finală a Fondului ONG în România în care au fost prezentate realizările și
impactul acestui program în România, dar unde au fost menționate și consolidarea relațiilor
bilaterale cu statele donatoare - Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
Aprilie 2017 Coordonatorul Adăpostului a participat la cursul “Serviciile sociale și drepturile
omului. Aspecte specifice în lucrul cu victimele violenței și abuzului”, desfășurat la București în
perioada 11-13 aprilie 2017, curs desfășurat prin intermediul Fundației Pentru Dezvoltarea
Societății Civile (FDSC), în care cele 3 formatoare din Norvegia au prezentat tehnici specifice de
consiliere și abordare a unei victime ale abuzului sexual.
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Aprilie 2017 - voluntarele Asociaţiei au participat la Bazarul de Paşti, eveniment organizat de către
Cercul Femeilor Evanghelice și desfăşurate la sediul Forumului German din Sibiu, unde au fost
expuse spre vânzare obiectele realizate de beneficiarele de servicii şi membrele asociaţiei pentru
acest eveniment.
Septembrie 2017 – În 02.09.2017, Adăpostul a primit vizita unei delegații
din Irlanda cu ocazia desfășurării Conferinței Europene a ACWW, în
România la Târgu Mureș în perioada 04.09 - 08.09.2017.
Astfel, președinta Asociației Femeilor a prezentat un material Power Point
cu proiectele derulate de către Adăpost cu finanțare din parte ACWW și
rezultatele acestora:
1. Proiect ACWW nr. 0852 Iunie-August 2010; Literacy and activity scheme;
2. Proiect ACWW nr. 0885 Aprilie 2011 - Martie 2012; Knitting to Secure Women
and Children, Victims of Domestic Violence;
3. Proiect ACWW nr. 0938 Aprilie 2013 – Martie 2014; Computer Literacy and Activity Scheme for Women and
Children;
4. Proiect ACWW nr. 1015 Noiembrie 2016 - Octombrie 2017; Art Therapy;
Am dorit astfel să evidențiem și să rememorăm cei 10 ani de activitate neîntreruptă ai Asociației și Adăpostului
în combaterea fenomenului violenței domestice în județul Sibiu.
În 08.09.2017 Adăpostul a primit vizita delegației
norvegiene prezentă la Conferință pentru aceeași
perioadă.
Ulterior, după terminarea Conferinței, în 09.09.2017
Adăpostul a primit vizita Președintei ACWW, doamna
Ruth Shanks și a Președintei Comitetului de Proiecte a
ACWW, doamna Anne Marit Hovstad.
Cu această ocazie au fost evaluate rezultatele
Proiectului ’’Art therapy’’ de către conducerea
Organizației și a fost prezentat materialul Power Point
cu proiectele derulate.
Decembrie 2017, - voluntarele Asociaţiei au participat la Bazarul de Crăciun, eveniment desfăşurat
de asemenea la sediul Forumului German din Sibiu, unde au fost expuse spre vânzare obiectele
realizate de beneficiarele de servicii şi membrele asociaţiei pentru acest eveniment.

Donații 2%.
Asociaţia a urmărit în 2016 promovarea serviciilor sociale oferite, prin
posibilitatea celor interesați de a dona 2% din venitul brut, în scopul
susţinerii serviciilor sociale adresate victimelor ce solicită protecție
Adăpostului. La finalizarea perioadei de depunere a declaraţiilor 230 în
luna mai 2017, privind destinaţia sumei de până la 2% din impozitul
anual, 127 persoane din judeţul Sibiu sau alte judeţe au completat
formularele respective adresate Asociaţiei.
Detalii se pot găsi la adresa:
http://www.asociatiafemeilorsibiu.com/ro/donatii/

Parteneri/ colaboratori interni 2016
- Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu;
- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu;
- Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane;
- Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - ALEG;
- Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera - Mediaș;
- Instituții publice/ private cu atribuţii în domeniul violenței domestice.

Parteneri/ colaboratori/ donatori externi 2016
Norvegia: - Asociaţia Femeilor şi Familiei din Norvegia;
Germania: - Biroul pentru Misiune, Ecumenism și Responsabilității la nivel global din cadrul Bisericii
Evanghelice din regiunea Westfalia (Amt für Mission, Ökumene und kirchliche
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Weltverantwortung (MÖWE) der Evangelischen Kirche von Westfalen) – domnul
Thomas Krieger;
- Soroptimist International Club Hildesheim; d-na Dr. Lucia Ruhnau și d-l Stefan Ruhnau;
Anglia: - Associated Country Women of The World (ACWW) – Londra;
Olanda: - Fundația Heart for Romania – domnul Jos Gisbert precum și colaboratorii din Olanda și
România ai Fundației;
Ne simțim datori să mulțumim și să fim recunoscători tuturor finanțatorilor, sponsorilor,
donatorilor, persoane fizice sau juridice, care în acești 10 ani au susținut munca noastră pentru care
femeile și copiii asistați de Adăpost, au putut să-și schimbe drumurile în viață. Cu sprijinul lor, multe
dintre victime și-au luat soarta în mâini și apoi și-au găsit singure drumul liniștit și plăcut în viață.
Majoritatea dintre ele au înțeles de ce le-am ajutat, altele mai puține, nu. Noi doar le-am permis să
facă acest lucru, nimic mai mult.
Autoritățile din Sibiu, nu consideră o prioritate dramele persoanelor care au de suferit din cauza
comportamentelor violente. Este al 6-lea an din 2013, în care Asociația și Adăpostul solicită în scris
sau prin audiențe repetate preluarea a măcar o parte din cheltuielile care sunt obligatorii, pentru
care acest Centru specializat să mai poată oferi asistență gratuită persoanelor respective, indiferent
de poziția lor în societate.
Răspunsurile primite în scris au fost că legislația în acest domeniu e restrictivă și nu permite
finanțarea centrelor rezidențiale, că nu se justifică angajarea personalului Adăpostului raportat la
numărul de cazuri găzduite/ consiliate anual, că Adăpostul poate lucra cu angajați part-time pe
cazurile de violență domestică, că pentru a fi găzduite în Adăpost pot fi asistate doar persoanele cu
acte de domiciliu în municipiul Sibiu. Securitatea socială a membrilor comunității județului Sibiu nu
e o problemă pentru autorități aici, de atâția ani.
Intervențiile Adăpostului în acești 10 ani au fost raportate la gravitatea cazurilor (deoarece au fost
cazuri extrem de grave), la găzduirea lor atunci când victimele reușeau să mai scape din mediul
violent (multe din ele doar cu ce puteau lua cu ele, în afara copiilor), deseori în afara programului
de activitate, într-un ritm alert datorită pericolului agravării și repetării amenințărilor și
agresiunilor fizice asupra lor, cu întocmirea pe loc a actelor necesare finalizării acțiunilor în
instanțele de judecată pentru protejarea inclusiv a copiilor, nu doar a femeilor agresate, cu ironiile
venite din partea agresorilor sau a angajațiilor diferitelor instituții ce aveau atribuții pe domeniu și
considerau că nu e problema lor să informeze sau să îndrume victimele (oriunde, numai să nu se
reîntoarcă acasă) cu urmele loviturilor, a umilințelor pe fețele sau în sufletele lor, traumatizate și
speriate de gândul că vor fi agresate mai rău ulterior, doar pentru că au îndrăznit să ceară ajutor.
Pentru a controla o victimă nu e nevoie să fie lovită, e suficient să fie umilită, jignită, violată,
înjosită, intimidată, amenințată în continuu cu ce o să pățească, să-i fie arătate obiectele cu care va
fi lovită (de la cuțit de măcelărie, curea de piele, topor, bici, coadă de mătură, furcă, coasă, drujbă
orice fel de obiecte dure, care înțeapă sau taie) și orice persoană cedează nervos, cu traume care
ulterior, au nevoie de asistență specializată și psihoterapie ani de zile.
Victimă poate ajunge orice persoană (femeie, bărbat, copil, tânăr sau bătrân). Adică nu scapă
nimeni de o situație violentă. Nici persoanele cu statut public.
Dacă o comunitate de dezvoltă din punct de vedere economic, cultural în progresie artimetică,
problemele/ nevoile sociale ale aceleași comunități, efectiv se înmulțesc și în nici un caz în sens
pozitiv.
Au primit în fiecare an, vizite ale persoanelor private sau reprezentând instituții (Asociații,
Consulate, Ambasade) care ne-au încurajat să continuăm în ceea ce facem, fără să ne pună întrebări
cum reușim să rezistăm fără fondurile necesare, deoarece în comunitățile/ în țările de unde
proveneau, problemele sociale, nu erau o problemă pentru ei, victimele fiind protejate de
autorități.
Cu toate acestea, în Sibiu concluzia este că fenomenul de violență domestică indiferent de
gravitatea cazurilor (mai ales cele în care fără intervenția noastră, femeile respective ar fi dobândit
traume greu de vindecat sau ar fi fost decedate acum) e o problemă familială care nu necesită
intervenție sau finanțare din partea autorităților, rezolvarea conflictelor intrând în sarcina
victimelor și a agresorilor, fără nici un ajutor specializat.
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Donații
Dacă doriţi să sprijiniţi activitățile Adăpostului și victimele cărora 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 Telefon: 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
SWIFT CODE: BTRLRO22SBA
– în Euro (EU) RO70BTRL03304205485079XX
– în Lire Sterine (GBP) RO19BTRL03307205485079XX
– în Coroane Norvegiene (NOK) RO60BTRL03316205485079XX

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
Facebook
https://www.facebook.com/Asociația-Femeilor- din-Sibiu-240409293018407/
Președinte Asociația Femeilor Sibiu
Cristina Mates.
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