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Publicare broșură ”Prevenirea 
Printre activitățile prevăzute pentru implementarea proiectului ”SEVA 
violența și agresivitatea” se numără și desfășurarea de campanii pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice. Campaniile se adresează atât comunității locale cât
profesioniștilor care prin natura activității profesionale intră în contact cu victime ale violenței 
domestice sau agresori.  
Pentru a veni în sprijinul profesioni
Timișoara a editat și publicat, în l
violenței domestice”. Broșura cuprinde informații referitoare la:
violența domestică, forme ale violenței 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.
Puteți descărca broșura ”Prevenirea și combaterea violenței domestice” de la link
jos.  
 
 
      
  
 
 
   
 
 

Fondul Social European prin Programul 

ța și agresivitatea.  

Prevenirea și combaterea violenței domestice” 
țile prevăzute pentru implementarea proiectului ”SEVA – Stop! Eliminăm 

ța și agresivitatea” se numără și desfășurarea de campanii pentru prevenirea și 
ței domestice. Campaniile se adresează atât comunității locale cât

știlor care prin natura activității profesionale intră în contact cu victime ale violenței 

Pentru a veni în sprijinul profesioniștilor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
, în luna aprilie 2020, broșura ”Prevenirea și combaterea 

ței domestice”. Broșura cuprinde informații referitoare la: prevederi legislative privind 
ța domestică, forme ale violenței domestice, indicii ale violenței domestice, ordinul de 

ție provizoriu, planul de siguranță, ce pot face profesioniștii în 
ță domestică și rețeaua locală de sprijin. 

ți descărca broșura ”Prevenirea și combaterea violenței domestice” de la link
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ța și agresivitatea” se numără și desfășurarea de campanii pentru prevenirea și 

ței domestice. Campaniile se adresează atât comunității locale cât și 
știlor care prin natura activității profesionale intră în contact cu victime ale violenței 

știlor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
șura ”Prevenirea și combaterea 

prevederi legislative privind 
ța domestică, forme ale violenței domestice, indicii ale violenței domestice, ordinul de 

ție provizoriu, planul de siguranță, ce pot face profesioniștii în 

ți descărca broșura ”Prevenirea și combaterea violenței domestice” de la link-ul de mai 


