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Rezultate proiect ”SEVA – Stop! Eliminăm violen
 
În ciuda pandemiei COVID – 19, activitatea proiectului 
agresivitatea” a continuat și pe perioada stării de urgență și apoi de alertă. Serviciile oferite în 
cadrul proiectului sunt deosebit de importante pentru comunitatea noastră, mai ales datorită 
riscului ridicat de violență domestică în contextu
Până la sfârșitul lunii mai au fost recrutate 85 de victime ale violenței domestice în cadrul 
proiectului, cu un vârf de persoane recrutate în luna martie (19 persoane). Toate aceste 
persoane, adulți și copii, beneficia
pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cum ar fi: consiliere socială, consiliere 
psihologică, consiliere juridică, integrare pe pia
psihoterapie, acordate de o echipă dedicată de speciali
Și agresorii din cazurile de violen
Centrului de asistență destinat agresorilor. Până la sfârșitul lunii mai un număr de 15 agresori 
au primit aceste servicii de la speciali
În cadrul campaniilor pentru prevenirea 
două noi canale de comunicare prin intermediul social media, respectiv un grup Facebook 
numit ”STOP Violența Domestică
din comunitate interesate de subiectul violen
27 de persoane s-au abonat la canalul You Tube unde au fost postate 3 videoclipuri tematice 
realizate de specialiștii noștri. 
Tot pe parcursul lunii mai broșura ”Prevenirea și combaterea violenței domestice”
45 de organizații publice și private și la 60 de profesioniști din comunitate
informații referitoare la: prevederi legislative privind violen
domestice, indicii ale violenței domestice, ordinul de protecție și ordinul de protecție 
provizoriu, planul de siguranță, ce pot face profesioniștii în cazurile de violență domestică și
rețeaua locală de sprijin. 
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