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Tot mai multe victime ale violen

 

Centrul de consiliere pentru prevenirea 

intermediul proiectului ”SEVA –

darea în funcțiune a serviciului, tot mai multe victime ale violenței domestice accesează 

serviciile sociale acordate în cadrul centrului. La

persoane, majoritatea femei și copiii lor, beneficiaseră de serviciile centrului. 

centrului ne informează că victimele sunt direc

comunitate care vin în contact cu victime ale violen

ai altor servicii sociale, dar și de către alte victime care au beneficiat/beneficiază de servicii.  

Nu ezitați să contactați Centrul 

domestice la telefon 0739.002221

victimă a violenței domestice sau cunoașteți persoane care au nevoie de sprijinul nostru

 

 

      

  
 

Fondul Social European prin Programul 

ța și agresivitatea.  

Tot mai multe victime ale violenței domestice solicită servicii în Timișoara  

de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a fost înfiin

– Stop! Eliminăm violența și agresivitatea”. La 10 luni de la 

țiune a serviciului, tot mai multe victime ale violenței domestice accesează 

serviciile sociale acordate în cadrul centrului. La sfârșitul lunii august 2020, un număr de 112 

și copiii lor, beneficiaseră de serviciile centrului. 

centrului ne informează că victimele sunt direcționate spre servicii de către persoane din 

act cu victime ale violenței domestice, cum ar fi polițiști, angajați 

și de către alte victime care au beneficiat/beneficiază de servicii.  

ți Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violen

la telefon 0739.002221 sau email c.victimeagresori@gmail.com 

ței domestice sau cunoașteți persoane care au nevoie de sprijinul nostru
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a fost înființat prin 

ța și agresivitatea”. La 10 luni de la 

țiune a serviciului, tot mai multe victime ale violenței domestice accesează 

șitul lunii august 2020, un număr de 112 

și copiii lor, beneficiaseră de serviciile centrului. Angajații 

ționate spre servicii de către persoane din 

ței domestice, cum ar fi polițiști, angajați 

și de către alte victime care au beneficiat/beneficiază de servicii.  

și combaterea violenței 

 dacă sunteți 

ței domestice sau cunoașteți persoane care au nevoie de sprijinul nostru.  


