ANUNȚ
RECRUTARE ȘI SELECȚIE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI
AGRESORI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICII SOCIALE INTEGRATE
în cadrul proiectului „SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea”,
POCU/467/4/4, Cod MySMIS 127586

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara beneficiar ă a proiectului
„SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea” , POCU/467/4/4, Cod MySMIS 127586
anunță demararea, începând cu data 16.10.2019, a procedurilor de selecție și recrutare a
victimelor violenței domestice și agresorilor din Municipiul Timișoara pentru a beneficia de
servicii sociale integrate adaptate nevoilor.
Documente necesare pentru a putea beneficia de servicii sociale pentru victimele
violenței domestice:
- act de identitate (carte de identitate) și certificat de naștere
- documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică
şi psihică, alte documente juridice relevante pentru starea victimei - ordin de protecţie,
certificate medico-legale etc;
Documente necesare pentru a putea beneficia de servicii sociale pentru agresori din
cazurile de violență domestică:
- act de identitate (carte de identitate)
- după caz, sentință judecătorea scă/ordin de restricție cu recomandarea de a urma servicii
de consiliere sau referire de la DGASPC pe baza recomandării managerului de caz
- documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică
şi psihică după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme
de violenţă;
Va fi eligibilă pentru a beneficia de serviciile Centrului de consiliere pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice, destinate victimelor violenței domestice , persoana care
este victimă a violenței domestice așa cum este definită în legislația specifică, adică persoana
fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme de violenţă, inclusiv copiii martori la
aceste forme de violenţă.
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Va fi eligibilă pentru a beneficia de serviciile Centrului de asistență destinat agresorilor ,
persoana care este identificată ca agresor în situațiile de violență domestică ținând cont de
definiția violenței domestice din legislație, unde se precizează ” violenţa domestică înseamnă
orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică,
economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi
sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau
a locuit împreună cu victima”.
Servicii acordate în cadrul Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea
violenței domestice, destinate victimelor violenței domestice : evaluare/reevaluare,
întocmire Plan de consiliere, monitorizare intervenții, asistenta si servicii de consiliere
sociala, asistenta si servicii de consiliere psihologica, organizarea de sedinte de consiliere de
grup si grupuri de sprijin pentru victime, organizarea de sesiuni de educatie parentala,
programe de consiliere juridica, activitati de reinsertie profesionala - consiliere,
orientare/reorientare vocationala, informare si/sau mediere pe piata muncii, servicii de
psihoterapie, servicii medicale, inclusiv de medicina legala, servicii notariale si servicii de
formare profesionala.
Servicii acordate în cadrul Centrului de asistență destinat agresorilor : evaluare/reevaluare,
întocmire Plan de interventie, monitorizare interventii, servicii de reabilitare incluzand
programe de consiliere individuala/de grup, programe de consiliere si mediere familiala,
servicii de reinsertie profesionala - activitati de informare, orientare si consiliere vocationala,
organizarea de sesiuni de educatie parentala, servicii de psihoterapie, servicii de formare
profesionala.
Date de contact pentru informații suplimentare:
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice , str. Simion
Bărnuțiu, nr. 11A, telefon 0739002221.
Centrul de asistență destinat agresorilor, str. Simion Bărnuțiu, nr. 11, sc. B, telefon
0739002221.
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